Získané informácie nám prinesú nové
poznatky najmä o počtoch a formách
vlastníctva bytov, napojení bytov na
inžinierske siete. Údaje budú slúžiť mestu
ako podklady k pripravovanej kanalizácii,
budovaniu
cestnej
infraštruktúry
a v neposlednom rade pre prípadné zmeny
v územnom pláne,“ povedala poverená
pracovníčka MsÚ Želiezovce Mariana
Dobrovická.
(Viac na 6. a 7.. str.)
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cena: 0,35 eur

...okrem sumy 18,6 miliárd eur, schválených pre SR na roky 2021–2027 bude
naďalej k dispozícii takmer 8 miliárd z predchádzajúceho obdobia, čo spolu
predstavuje takmer 27 miliárd eur. Okrem toho bude k dispozícii takmer 7,5
miliárd eur z fondu obnovy EÚ, resp. dohodnutá časť európskeho úverového
rámca na odvrátenie ťažkostí spôsobených pandemickou situáciou vo výške 9,7
miliárd eur. To znamená, že v nasledujúcich rokoch budeme môcť
využiť na rozvoj celkovo 43,8 miliárd eur z európskych zdrojov.
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Z premiantov
k najhorším
alebo Želiezovce
ako ohnisko nákazy

Máme za sebou druhú vlnu celoplošného
testovania (prvé kolo, medzitým bolo aj
ďalšie), ktorá nám, rovnako ako začiatkom
novembra prvé masové testovanie, niečo
naznačuje. Teraz nám však čísla, aspoň tie
dostupné, avšak dostatočne výpovedné,
naznačujú niečo úplne iné. Odpoveď na
otázku, či je to zlé alebo dobré, však vôbec
nie je taká jednoznačná, ako sa na prvý
pohľad zdá. Ale pekne poporiadku.
Celoplošné
testovanie,
pre
lepšiu
akceptáciu
obyvateľstvom
nazývané
skríning, prebiehalo počas 9 dní. Cez
týždeň boli k dispozícii dve mobilné
odberné miesta, ktoré sa osvedčili aj
v predchádzajúcom období. Na štadióne
bol zavedený systém: kto skôr príde,
ten bude skôr otestovaný, v priestoroch
za domom služieb bol poradovník
→2

Počas dvoch víkendových testovaní v Želiazovciach sa preukázalo, že intenzívne testovanie v
ohniskách dokáže výrazne znížiť pomer pozitívne testovaných osôb. V dňoch 23. a 24. 1. to bolo
2,6 %, o týždeň neskôr už len 1,3 %.
(foto: ik)

Rozhodnutie ministerstva o neschválení projektu zmenené

O krok bližšie k dobudovaniu kanalizácie
Po mnohých rokoch podávania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na
dobudovanie kanalizácie mesto podalo projekt
aj v roku 2016, Ministerstvo životného prostredia
SR však zároveň rozhodlo o neschválení žiadosti
mesta o nenávratný finančný príspevok.
Toto svoje rozhodnutie z 2. marca 2016
bolo odôvodnené nedostatkom finančných
prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci
1. Výzvy na predkladanie žiadostí zameranej
na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd

a vodovody, ktorá bola vyhlásená 3. júla 2015.
Želiezovská žiadosť bola zaradená do tzv.
zásobníka projektov a čakala na schválenie
v prípade dostupnosti prostriedkov na
uspokojenie žiadostí tohto typu.
Po zmene vlády došlo pravdepodobne
k zmene prístupu k žiadostiam alebo k alokácii
finančných prostriedkov a bolo koncom
augusta mestu ministerstvom oznámené
začatie konania vo veci zrušenia rozhodnutia
z roku 2016. Mesto bolo vyzvané k opätovnému

predloženiu povinných príloh k žiadosti. Keďže
mesto ako žiadateľ opäť preukázalo splnenie
všetkých požadovaných podmienok, vrátane
spôsobilosti spolufinancovania projektu, MŽP
SR vydalo „Rozhodnutie o zmene rozhodnutia
o neschválení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.“ Schválená
výška nenávratného finančného príspevku
predstavuje 7 612 442,29 eur, oprávnené
výdavky projektu dosahujú 8 013 097,15 eur.
(šh)
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Rozpočet v decembri schválený
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa na poslednom v Želiezovciach o odkúpenie časti pozemku pri tzv. Maďarskom
vlaňajšom, v poradí 23. zasadnutí zišlo opäť bez účasti verejnosti alebo Sacherovom dome MsZ vyhlásilo pozemok s rozlohou 43
v sobášnej sieni mestského úradu 16. decembra. V úvode m2 za prebytočný majetok a mestskému úradu uložilo zverejniť
rokovania schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 zámer mesta na predaj tohto pozemku za jednotkovú cenu
o dani z nehnuteľnosti na rok 2021. Bez pripomienok bol schválený 7,56 eur/m 2, čiže spolu za 325,08 eur. Poslanec Marek Kepka
aj rozpočet na tento rok a posledná zmena minuloročného informoval svojich kolegov o tom, že ide o úzky pás pozemku
rozpočtu, následne MsZ zobralo
na západnej strane
na vedomie informáciu k auditu
budovy,
ktorá
je
účtovnej závierky z roku 2019.
v majetku Csemadoku.
Schválený tohtoročný rozpočet
Organizácia spolu s OZ
počíta s celkovými príjmami
Sacher plánuje túto
a výdavkami vo výške 7,9 milióna
časť budovy, čiže vchod
eur, pričom v bežnom rozpočte je
do pivnice, samotnú
plánovaný prebytok 50 tis. eur,
pivnicu
a
fasádu
v kapitálovom rozpočte schodok
rekonštruovať.
347,2 tis. eur.
Poslanci
schválili
Mestské zastupiteľstvo schválilo
termíny zasadnutí MsZ
zámer na zriadenie vecného
na prvý polrok 2021,
bremena
na
pozemkoch
návrh plánu činnosti
mesta pri objekte slobodárne
hlavného
kontrolóra
v
prospech
spoločnosti
na rovnaké obdobie,
Západoslovenská
distribučná,
ktorému na základe
a.s.
Dôvodom
zriadenia
poslaneckého návrhu
vecného bremena je podľa Petra
schválili odmenu vo
Harisa,
vedúceho
oddelenia
výške 10 % mesačného
správy
mestského
majetku Pre nepriaznivý vývoj pandemickej situácie sa zasadnutia mestského za- platu
za
obdobie
MsÚ rozšírenie infraštruktúry stupiteľstva v ostatných mesiacoch konajú bez účasti verejnosti v sobášnej druhého polroka 2020,
– podzemných nízkonapäťových sieni mestského úradu.
zobrali na vedomie
a
vysokonapäťových
vedení
pre napojenie rekonštruovaného objektu slobodárne, keďže
súčasné kapacity elektrických vedení nevyhovujú požiadavkám
na napojenie budovy. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v rozšírení infraštruktúry zo strany a na náklady súčasného
vlastníka a investora budovy – spoločnosti Dynamik, ktorá
bývalú slobodáreň prestavala na bytový dom s 19 bytmi.
V nadväznosti na žiadosť Základnej organizácie Csemadok

správu
o
kontrole
plnenia uznesení, správu o činnosti mestskej polície za
november a správu o prešetrení oznámení funkcií, zamestnaní,
činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta
Želiezovce.
V závere rokovania sa primátor Ondrej Juhász poďakoval
poslancom za konštruktívny prístup v priebehu roka, poprial im
pevné zdravie a príjemné prežitie sviatkov.
(ik)

Z premiantov k najhorším alebo Želiezovce ako ohnisko nákazy
1→

s registráciou na stránke korona.gov.sk.
Samospráva navyše zorganizovala v dňoch
23. a 24. januára víkendové testovanie na
dvoch špeciálne vytvorených miestach,
známych z prvého kola: v telocvični na
štadióne a v telocvični T18.
Kým cez týždeň využívali testovanie nielen
Želiezovčania, ale aj obyvatelia okolitých
obcí, víkendové testovanie bolo určené
pre občanov mesta a má preto z pohľadu
situácie v meste veľkú výpovednú hodnotu.
Cez víkend sa otestovalo 1071 ľudí a 28
z nich bolo pozitívnych. To znamená, že
miera pozitivity v Želiezovciach dosahuje
2,6 %, čo patrí k najhorším výsledkom na
Slovensku pri porovnaní s výsledkami, ktoré
samosprávy zverejňovali. Najhorší výsledok
medzi mestami v Nitrianskom kraji mali
Zlaté Moravce s 2,75 % pozitívnych
prípadov. Náš výsledok znamená, že sme

jedno z najzamorenejších miest v kraji
a asi aj celoštátne, takzvané ohnisko
nákazy. Pritom vzorka 1071 obyvateľov
je dostatočná, celoštátne prieskumy sa
robia na rovnako početných skupinách.
Dopracovali sme sa sem z úrovne pozitivity
0,34 % zo začiatku novembra, kedy sme
patrili k najbezpečnejším mestám na
Slovensku. To je 7,5-násobný nárast miery
pozitivity na COVID 19 za tri mesiace.
Čo
to
spôsobilo,
je
asi
jedna
z najrelevantnejších aktuálnych otázok,
i keď odpovede sú len na báze domnienok.
Iste k nemu prispel aj falošný pocit
bezpečnosti po vynikajúcom výsledku
prvého celoplošného testovania, následná
strata
ostražitosti,
častá
ignorácia
protiepidemiologických
opatrení,
ktorá občas prerástla do extrémov
typu nelegálnych masových zoskupení
v uzavretých priestoroch. Pandémia sa

utrhla z reťaze aj u nás a náš domnelý
mýtus o nedotknuteľnosti bol v troskách.
Nepomohli ani zmätočné vyjadrenia členov
vlády, keď sprísnenie a uvoľnenie opatrení
sa v niektorých chvíľach spomínalo s
rovnakou pravdepodobnosťou, to však
nemôže byť výhovorka, iba konštatovanie.
Predtým však, ako by sme nadávali na vládu,
opozíciu či odborníkov, majme na pamäti
jedno. Vývoj situácie v Želiezovciach nám
ukázal, že nie sme nijako nadpriemerne
rozumní, lebo sme sa nepoučili z cudzích
chýb. Rovnako ako mnoho iných regiónov,
miest a ľudí sme si mysleli, že nás choroba
obíde, že sme nedotknuteľní. Nuž, neobišla.
Teraz sa ukáže, či sme aspoň priemerne
rozumní a teda či sa poučíme z vlastných
chýb. Luxus nepoučiteľnosti si nemôžeme
dovoliť, už i tak nám v rozhlase hrá
smútočná hudba príliš často.
Ladislav Levicky
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Vážení občania!
Pred niekoľkými týždňami sa skončil rok 2020. Bol to rok, ktorý do
našich životov priniesol mnoho nového, na čo sme nielenže neboli
zvyknutí, ale len ťažko by sme si to predtým dokázali predstaviť.
Áno, myslím tým najmä opatrenia na zamedzenie šírenia nového
korona-vírusu a z nich vyplývajúcich obmedzení.
Tak ako väčšina z vás, bol som aj ja so svojou rodinou nútený
prispôsobiť svoj život mnohým novým pravidlám a čakať, že
odborníci spolu s politikmi nájdu riešenie situácie. Svoju pozornosť
som obracal k tomu, čo je v mojich silách a možnostiach ovplyvňovať a meniť chod nášho mesta.
Už šesť rokov je môj život spätý s naším mestom, a tak každý
uplynulý rok bilancujem práve z tohto hľadiska: Čo sa nám
podarilo dosiahnuť a o čo všetko sa v novom roku budeme usilovať.
S nedočkavosťou pritom sledujem, ktoré z množstva rozrobených
projektov konečne prinesú reálne výsledky.
Koncom uplynulého roka ma potešila správa o nádejnosti projektov
na čiastočnú rekonštrukciu kaštieľa. Ďalšou skvelou správou pre
mňa a určite aj pre všetkých obyvateľov mesta je rozhodnutie
Ministerstva životného prostredia SR o odsúhlasení finančných
prostriedkov na dobudovanie kanalizácie mesta Želiezovce a

mestských častí Mikula a Svodov.
Je veľmi potešiteľné, že sa po mnohoročnom
úsilí celého tímu pracovníkov úradu a
mestského zastupiteľstva dostavujú
pozitívne výsledky, ktorými sa podarí
vyriešiť dlhodobé problémy mesta.
Radosť zo všetkých úspechov mesta mi
však zatieňuje poznanie, že nie každý
z vás, vážení občania, má možnosť žať
plody svojej práce. Myslím pri tom najmä
na tých z vás, ktorí pracujú, alebo podnikajú
v oblastiach postihnutých opatreniami proti šíreniu korona-vírusu,
ale aj na tých, ktorých toto ochorenie akokoľvek postihlo. Veľmi si
prajem, aby sa všetko zlé čím skôr skončilo a aby sa naše životy opäť
vrátili do normálnych koľají.
Vážení občania, za všetko dobré, čo ste urobili v roku 2020, vám
všetkým ďakujem. V roku 2021 vám všetkým prajem pevné zdravie
a veľa síl pri prekonávaní problémov, ale aj veľa lásky a dobrých
medziľudských vzťahov.
Ondrej Juhász
primátor mesta

Poslanecké pozdravy

Niekoľko poslancov využilo možnosť pozdraviť obyvateľov nášho mesta prostredníctvom mestských novín.
Kazimír Kovács:
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre väčšinu z nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli uskutočniť
počas nastávajúceho roka 2021, a to či už v pracovnom alebo súkromnom živote.
Prajem Vám všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.
Zároveň vás vyzývam, aby sme všetci spoločne urobili všetko preto, aby bolo naše
mesto miestom, kde budeme žiť plnohodnotný a spokojný život, miestom, kam sa
s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré
potrebuje každý z nás.
Ákos Csonka:
Rok 2020 bol zvláštny. Prakticky všetky doteraz zaužívané veci sa uskutočňovali v tieni
koronavírusu, čo spôsobovalo zvláštne kombinácie, nezávisle od toho sa však každý
pokúšal žiť svoj život čo najviac nerušene. Ako verejne činná osoba hodnotím rok 2020
negatívne, keďže sa uskutočnilo málo podujatí, ktoré poskytujú akési korenie života.
Dúfam, že tento rok bude priaznivejší ako uplynulý a budeme môcť žiť svoj život ako
predtým. Ako poslanec želiezovského zastupiteľstva pritom môžem konštatovať, že
napriek hospodárskej recesii, vyplývajúcej z následkov pandémie, môžeme uzavrieť
pozitívny rok. Viacero dôležitých projektov pokročilo vpred. Naše mesto pokračuje vo svojej ceste
rozvoja. Samozrejme, pred nami je množstvo úloh, ale vzhľadom na silu a možnosti mesta napredujeme
systematicky. Prajem všetkým Želiezovčanom (a taktiež čitateľom mimo mesta) dobré zdravie a všetko
dobré v novom roku a v neposlednom rade nám prajem, aby sme aj v budúcnosti dokázali pracovať čo
najefektívnejšie v prospech mesta a navzájom v prospech nás.
Ladislav Sokol:
Máme za sebou ťažký rok. Prebiehal v tieni novej choroby, ktorej vážnosť sme si mnohí
uvedomili len postupne. Aj do nového roka sme vstúpili za dramatických okolností
– preplnené nemocnice na limite svojich možností, vysoký výskyt choroby COVID-19
vo svete a stále viac aj v našom regióne. Zároveň sme však uzreli aj svetlo na konci
tunela a človek, kým ho vidí, nevzdáva sa.
S novým rokom sme si sformulovali nové priania, očakávania, predsavzatia, ktoré sú
obyčajne u každého rozdielne, tento rok však majú veľké vzájomné prieniky. Môžu nimi byť želania,
aby sme sa zbavili vírusu, očakávania, že nám v tom odborníci, politici, vedúci predstavitelia pomôžu
a predsavzatia, že budeme žiť zdravšie, aby sme boli lepšie pripravení na prípadné budúce výzvy.
Všetkým občanom mesta prajem, aby sa im darilo napĺňať svoje predsavzatia, aby sa im plnili želania
a očakávania. Prajem Vám vírusovo negatívny, ale pozitívne naladený rok 2021!

Vážení čitatelia,
Je február a vy až teraz držíte
v rukách prvé tohtoročné vydanie
našich novín. Už koncom roka, keď
sme roznášali naše decembrové číslo
na naše predajné miesta, tušili sme,
že to počas zákazu vychádzania
a zatvárania mnohých obchodov
s predajom novín nebude jednoduché.
Naše noviny majú odrážať život
v meste, ale keď nefunguje kultúrny
a spoločenský život, ťažko môžu
stránky našich novín hýriť životom.
Veríme, že to chápete a že vás
v tejto dobe poteší aj toto vydanie,
za január i február. Napokon, tešiť
sa je z čoho. Fakt, že projekt mesta
na
dobudovanie
kanalizačnej
siete po rokoch čakania dostal na
Ministerstve životného prostredia
SR zelenú, je tou najlepšou správou
pre naše mesto. A to, popri ďalších
sľubne sa vyvíjajúcich investičných
aktivitách
a
mnohých
už
realizujúcich sa projektoch nás môže
tešiť vedomie, že napriek všetkým
súčasným problémom, samospráva
nášho mesta pracuje a napreduje.
Vážení čitatelia, čo sa týka nového
roka, pripájame sa aj my k prianiu,
ktoré vám našim prostredníctvom
adresoval primátor nášho mesta
Ondrej Juhász: „Aby sa všetko zlé
čím skôr skončilo a aby sa naše
životy opäť vrátili do normálnych
koľají.“
My už len dodávame: A aby sme my
vám čím skôr prinášali najmä dobré
správy.
Vaša redakcia
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Prebiehajú prípravy nového programovacieho obdobia
V ostatnom programovacom
Spomínaných
13
priorít
období sa u nás uskutočnilo
integrovaných
územných
množstvo investícií z európskych
investícií:
zdrojov, napriek tomu však
1. integrovaná infraštruktúra vodného
Slovensko doteraz vyčerpalo zo
a odpadového hospodárstva
svojho rámca iba 60 % prostriedkov
2. predchádzanie prírodným katastrofám
a nechalo nevyužitých takmer 8
a zmiernenie klimatických zmien
miliárd eur. Podľa aktuálnej zásady
3. revitalizácia hnedých zón a zmiernenie
môžu členské štáty svoj rámec
environmentálnych záťaží
využiť do troch rokov od konca
4. Integrovaná, ekologická a dostupná
rozpočtového obdobia, čiže okrem
doprava
sumy 18,6 miliárd eur, schválených
5. Udržateľné inteligentné (smart)
pre SR na roky 2021–2027 bude O téme rokovali aj predstavitelia mesta na neverejnej
energetické spoločenstvá
naďalej k dispozícii takmer 8 schôdzi koncom roka, na ktorej sa zrodili aj ďalšie návrhy,
6. Hospodárska zóna v Komárne (rozvoj
miliárd
z
predchádzajúceho medzi nimi koordinované manažovanie historických
prístavu)
obdobia, čo spolu predstavuje objektov, využitie geotermálnej energie, obchvat mesta
7. Atraktívna, komplexná ponuka
takmer 27 miliárd eur. Okrem či revitalizácia Hrona. Primátor informoval o tom, že
v cestovnom ruchu na základe miestnych
toho bude k dispozícii takmer 7,5 nadviazal spoluprácu s majiteľmi koniarne (v susedstve
charakteristík
múzea),
čoho
výsledkom
by
mala
byť
rekonštrukcia
miliárd eur z fondu obnovy EÚ,
8. Vytvorenie regionálneho inovačného
(foto: šh)
resp. dohodnutá časť európskeho a využitie objektu.
rozvojového centra na rozvoj priemyslu,
úverového rámca na odvrátenie
orientovaných výziev, avšak nevylučuje ich
smart mobility, poľnohospodárstva a potra
ťažkostí
spôsobených
pandemickou
využitie v špecifických prípadoch,“ uvádza
vinársko-spracovateľských kapacít
situáciou vo výške 9,7 miliárd eur. To
Nitriansky samosprávny kraj na svojej
9. Udržateľný regionálny agrárnoznamená, že v nasledujúcich rokoch budeme
webovej stránke.
potravinársky komplex a rozvoj najmä
môcť využiť na rozvoj celkovo 43,8 miliárd
„Na základe konzultácií vznikol návrh 13
spracovateľských a distribučných reťazcov
eur z európskych zdrojov.
priorít integrovaných územných investícií,
10. Rozvoj sociálnej ekonomiky
„Predstavou
ministerstva
investícií,
ktoré sa snažia pokryť čo najviac oblastí.
11. Rozvoj smart sociálnych
regionálneho rozvoja a informatizácie
Doteraz pripravený balík návrhov sme
a zdravotníckych služieb, s dôrazom na
je, aby nápady, návrhy prichádzali zdola
schválili
na
zasadnutí
zastupiteľstva
komplikovanosť riešení a výsledkov
a neopakovala sa prax z predchádzajúceho
samosprávneho kraja, keďže sme ho museli
12. Inovatívne školstvo
obdobia, kedy sa v regiónoch pokúšali
posunúť ďalej rezortu pani ministerky
13. Rozvoj kultúrneho, športového
realizovať centrálne kreované predstavy.
Remišovej.
Ministerstvo
investícií,
a komunitného života.
Všetci sme sa zhodli v tom, že svoju cestu
regionálneho rozvoja a informatiky zhotoví
rozvoja si musia regióny navrhnúť samy.
z návrhov prichádzajúcich od samosprávnych
vytvorené podľa zásad EÚ boli zosúladené
Preto v koordinácii samosprávnych krajov
krajov jednotný strategický dokument, ktorý
s návrhmi z regiónov,“ dodal podpredseda
odštartovali v každom okrese odborné
bude prerokovaný v Bruseli, aby prioritné osi,
NSK.
(tsák, ik)
konzultácie, uskutočnené vo viacerých kolách,
kde starostovia, podnikatelia a neziskové
organizácie spolu s odborníkmi v oblasti
regionálneho rozvoja zhromažďovali nápady,
predstavy a potreby rozvoja daných regiónov,“
Nakladanie s odpadmi bude pre mesto Želiezovce naďalej stratovou záležitosťou. Vyplýva
informoval o postupoch tvorby stratégie
to zo schváleného rozpočtu mesta, ktorý počíta s príjmami z poplatku za komunálny odpad
podpredseda Nitrianskeho samosprávneho
a drobný stavebný odpad vo výške 210 tisíc eur, pričom náklady mesta spojené s nakladaním
kraja Tibor Csenger.
s odpadom sú kalkulované vo výške 246 tisíc eur. Pretrváva tak štandardný stav z minulých
V duchu nového prístupu sa pripravuje
období, charakterizovaný dotáciou mesta na odpadové hospodárstvo.
aj nový strategický dokument na úrovni
Vyplýva z toho, že deficit v oblasti odpadového hospodárstva predstavuje 36 tis. eur. Pri
samosprávneho kraja. Dokument s názvom
asi 6800 obyvateľoch Želiezoviec tak na osobu vychádza doplatok 5,3 eur, aby boli príjmy
Integrovaná územná stratégia (IÚS, akási
a výdavky v tejto oblasti vyrovnané. Samozrejme, nie je to také jednoduché, keďže okrem
alternatíva
Programu
hospodárskeho
osôb, resp. domácností je poplatok za odpad vyrubovaný aj firmám a organizáciám.
a sociálneho rozvoja – PHSR, resp. PHRSR).
Väčšina miest a obcí zvýšila poplatok za komunálny odpad minulý rok najmä z dôvodu
„IÚS NSK sa vypracovávajú ako PHRSR
nárastu cien za skládkovanie a poklesu podielových daní a mnoho samospráv následne aj
na programovacie obdobie 2021-2027, v
v tomto roku. Mesto Želiezovce je v tomto smere výnimkou, keďže po vlaňajšom zvýšení
súlade s princípom partnerstva za účasti
poplatok v tomto roku nezvýšilo. Ak sa nám však nebude dariť radikálne zvyšovať pomer
socioekonomických partnerov. Súčasťou IÚS
separovaného odpadu na úkor odpadu uloženého na skládkach a teda aj náklady na jeho
budú Integrované územné investície (IÚI),
uloženie, bude mesto v budúcnosti nútené pristúpiť k ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov,
ktoré sú jedným z kľúčových finančných
keďže sa očakáva zvyšovanie aj v oblasti poplatkov za skládkovanie. Navyše, na vyrovnané
nástrojov implementácie IÚS. IÚI sú v rámci
hospodárenie v oblasti odpadového hospodárstva vyzývajú samosprávy aj hlavní kontrolóri
integrovaných projektových balíčkov IUS
či Najvyšší kontrolný úrad. Najväčšou výzvou budúceho obdobia v tejto oblasti tak aj
časťou, ktorá bude financovaná zo všetkých
v našom meste bude zvýšenie miery separovania odpadu ako jediný nástroj na tlmenie
zdrojov EÚ a naprieč všetkými politickými
nárastu poplatkov za odpad.
(ik)
cieľmi. Nástroj IÚI nahrádza systém dopytovo

Na odpadové hospodárstvo mesto
naďalej dopláca
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Príjmy z daní poklesnú,
očakávajú sa na úrovni roka 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva prijali na poslednej schôdzi roku 2020
rozpočet na tento rok, ktorý počíta s celkovými príjmami a výdavkami vo výške
7,92 milióna eur. Podľa schváleného rozpočtu poklesnú daňové príjmy mesta,
kým nedaňové príjmy zostávajú na úrovni minulých rokov.
Kým predbežný predpoklad príjmov mesta z daní je 3,29 mil. eur, predpoklad
vlaňajších daňových príjmov je 3,35 mil. eur (vs. plánovaných 3,57 mil. eur),
v roku 2019 získalo mesto na daniach 3,45 mil. eur. Ak budú očakávania tvorcov
mestského rozpočtu reálne, tohtoročné daňové príjmy sa budú vyvíjať podobne
ako v roku 2018, kedy Želiezovce zaznamenali daňové príjmy vo výške 3,25 mil.
eur.
Pokles oproti predchádzajúcim rokom sa prejavuje najmä v príjmoch z tzv.
podielových daní, čiže z daní z príjmov fyzických osôb, ktoré štát spätne
poukazuje samosprávam. Z tohto zdroja má mesto Želiezovce získať v tomto
roku 2,44 mil. eur, kým vlani to bolo 2,54 mil. eur (pôvodne sa očakávalo 2,7
mil. eur), predvlani 2,67 mil. eur. V r. 2018 boli tieto príjmy mesta na úrovni
očakávaní tohto roka, vo výške 2,46 mil. eur. Príjmy z miestnych daní sa nemenia,
čo znamená, že daňové zaťaženie obyvateľov sa nezvyšuje. Nedaňové príjmy,
čiže príjmy z vlastníctva majetku, rôzne administratívne a iné poplatky, zostávajú
približne na úrovni minulých rokov, sú plánované na úrovni 420 tis. eur. (ik)

Rozpočet mesta na rok 2021
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Spolu príjmy bez príjmových fin. operácií:
Spolu výdavky bez výdavkových fin. operácií:
Rozdiel bez finančných operácií:
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:
Rozpočet na rok 2020 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

Daň z príjmov sa nemení
Po negatívnych prognózach vývoja
verejných financií zo začiatku minulého
roka drvivá väčšina samospráv pristúpila
začiatkom roka 2020 k zvýšeniu
miestnych daní a poplatkov. Minulý
rok pre koronakrízu a opatrenia na
zabránenie šírenia pandémie nakoniec
rádovo prekonal aj tie najpesimistickejšie
prognózy spred roka. Veľká časť samospráv
preto začiatkom tohto roka pristúpila
k opätovnému zvýšeniu daní a poplatkov
vo svojej réžii, najmä dane z nehnuteľnosti
a poplatkov za odpad.
Nestalo sa tak v Želiezovciach, kde

miestne dane zostali na úrovni minulého
roka. V decembri bolo schválené VZN
o dani z nehnuteľnosti, ktoré nepočíta
so zvýšením. Mesto podľa vyjadrenia
primátora Ondreja Juhásza v minulosti
hospodárilo zodpovedne, preto napriek
poklesu príjmov z podielových daní
v minulom roku a očakávanom poklese
v tomto roku nie je nútené pristúpiť
k zvýšeniu miestnych daní. Nebude
preto finančnú záťaž prenášať na svojich
obyvateľov, ktorí sú beztak pod silným
tlakom z dôvodu pretrvávania nepriaznivej
pandemickej situácie.

6 151 722,97
6 101 708,54
50 014,43
1 167 688,66
1 514 893,09
-347 204,43
7 319 411,63
7 616 601,63
-297 190,00
600 000,00
302 810,00
297 190,00
7 919 411,63
7 919 411,63
0,00

Mesto môže v tomto roku počítať s príjmami
z dane z pozemkov vo výške 265 tis. eur,
z dane zo stavieb vo výške 320 tis. eur
a z dane z bytov a nebytových priestorov vo
výške 28 tis. eur. Podľa aktuálneho nariadenia
zaplatia napríklad majitelia rodinných
domov a bytov 0,25 eur za meter štvorcový,
za podnikateľské nebytové priestory 1
euro/m2, za priemyselné stavby, sklady 1,4
eur/m2 a za ostatné podnikateľské objekty
1,8 eur/m2. Za ornú pôdu sa platí sadzba 0,53
% z hodnoty pozemku na m2, za zastavené
plochy, nádvoria aj stavebné pozemky je
sadzba na úrovni 1 %.
(ik)

NSK s prijatým rozpočtom na rok 2021
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho
kraja na svojom decembrovom zasadnutí
schválilo rozpočet kraja na rok 2021, ktorý je
podobne ako v minulých rokoch vyrovnaný
s príjmami a výdavkami vo výške 275,546
mil. eur.
Bežné výdavky sú vo výške 265,111 mil.
eur a budú využité na dôstojnú prevádzku
zariadení zriadených alebo podporovaných
NSK. Tvoria prevažnú časť výdavkovej
strany celkového rozpočtu, keďže kapitálové
výdavky sú vo výške 10,435 mil. eur.
„Rozpočet obsahuje položku 7 mil. eur na
rekonštrukciu povrchov cestných komunikácií
v pôsobnosti kraja, resp. finančnú spoluúčasť
v europrojektoch a v rámci nich v projektoch
podporených z IROP na rekonštrukciu
komunikácií, ktorú župa zabezpečuje
z vlastných zdrojov. Dobrou správou je, že
napriek ekonomickej recesii vygenerovali

verejné obstarávania menšie sumy, než sa
plánovalo, a tak z dostupnej sumy budeme
môcť rekonštruovať viac úsekov. V okrese
Levice sa z tohto balíka obnoví úsek medzi
Salkou a Pastovcami, resp. úsek Levice
– Demandice. Až 68 % plánovaných cestných
rekonštrukcií roka 2021 sa uskutoční v južnej
časti kraja. Patrí sem napr. 2,9 km dlhý úsek
medzi Šahami a Hornými Turovcami, 2 km
dlhý úsek Malé Ludince – Šalov, 1 kilometrový
úsek pri Nýrovciach, 460 m dlhý úsek pri Čake,
resp. 1,7 kilometrový úsek cesty pri Farnej.
Ďalšou dobrou správou je, že dotácie v oblasti
kultúry, športu a cestovného ruchu poklesli
menej, než bol pôvodný predpoklad, a tak
združenia, samosprávy a organizácie bude
môcť kraj podporiť aj v tomto roku. Rámcová
suma dotácií na šport bude 450 tis. eur, na
kultúru 500 tis. eur, na podporu projektov
v rámci programu LEADER bolo vyčlenených

300 tis. eur,“ informoval o finančných
záležitostiach podpredseda NSK Tibor
Csenger.
Poslanci
NSK
schválili
strategický
dokument, ktorý bude podkladom pri
čerpaní finančných príspevkov EÚ
v období 2021–2027 na regionálne
investície. Schválili aj úvodnú správu
stratégie rozvoja územia, ktorú od NSK
žiadalo novozvolené ministerstvo Investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a príslušné orgány EÚ. „V dokumente sme
načrtli hlavné ťažiskové smery regionálneho
rozvoja na ďalšie, 7+3 rokov trvajúceho
programové obdobie. Je dôležité, aby záujmy
južných okresov kraja neboli znevýhodnené
v tejto 10-ročnej perióde, a rovnako aby sa
ťažiská rozvoja príliš nezameriavali len na
väčšie mestá,“ dodal T. Csenger.
Ákos Csonka
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov vstúpi do
Najrozsiahlejší
projekt
Štatistického
úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov 2021 (SODB 2021), resp. jeho prvá
fáza odštartovala 1. júna 2020 a trvala
do 12. februára 2021. Prvá fáza projektu
realizovaná v spolupráci so samosprávami
bola zameraná na sčítanie domov a bytov
a poskytne jedinečné dáta o stave a kvalite
bývania na Slovensku. Mestá, obce a
mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu
takmer deviatich mesiacov po prvýkrát v
histórii elektronicky, bez účasti obyvateľov,
zaznamenali údaje o približne dvoch
miliónoch domácností.
Predmetom sčítania boli všetky byty v
domoch bez ohľadu na to, či sú obývané
alebo neobývané, ako aj iné obydlia, ktoré sú

získať objektívne dáta, ktorých výsledkom
budú napr. aj údaje o vekovej štruktúre
domov a bytov, rozlohe obytnej plochy,
formách vlastníctva, počte obytných
miestností v bytových jednotkách, spôsobe
vykurovania, napojenia na verejné siete
či o vybavenosti kúpeľňou a záchodom,
novinkou budú podrobnejšie informácie
o obnove objektov z pohľadu obvodového
plášťa, strechy, okien či o nadstavbách.

Šanca zistiť, ako sa život zmenil
Po spracovaní budú údaje získané v prvej
fáze sčítania slúžiť ako nenahraditeľný
podklad pre územné plánovanie obcí,
napr. pre prijímanie riešení v oblasti
dopravy, parkovania a rôznych služieb.
Regióny
získajú
podrobný prehľad
o prírastku nových
bytov, o podiele
neobývaných
domov,
ale
aj
o
obnove
bytového fondu.
Po prepojení s
údajmi zo sčítania
obyvateľov aj o
potrebe budovania
nových bytov či
infraštruktúry –
lekární, obchodov,
škôl a škôlok,
zariadení
pre
starších občanov
podobne.
Na mestskom úrade pracuje s agendou sčítania obyvateľov, domov a a
K
ľ
ú
č
o
v ý m
bytov vyškolený trojčlenný tím pod vedením Mariany Dobrovickej.
partnerom
sú
Prvú etapu zvládli výborne, vo februári začínajú druhú.
samosprávy
obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. ŠÚ SR pri sčítaní domov a bytov 2021
Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom spolupracuje s takmer 3-tisíc samosprávami
sčítania, patria napríklad obývané chatrče na Slovensku. Každá obec, mesto či mestská
rómskych komunít, ktorým nemôže byť časť Bratislavy alebo Košíc prostredníctvom
pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod poverených osôb skontroluje existujúce
v Registri adries, obývané garáže, obývané údaje o domoch a bytoch na svojom území
houseboaty,
obývané
neskolaudované a doplní nové či chýbajúce skutočnosti
rodinné domy a iné obývané objekty z vlastných zdrojov, prípadne z údajov
primárne neurčené na bývanie.
správcovských spoločností. Vyplnením
„Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a dotazníkového
alebo
databázového
bytov realizuje plne elektronicky a súčasne formulára
budú
dáta
ukladané
bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát sa prostredníctvom portálu pre elektronické
maximálne využijú už existujúce databázy sčítanie www.scitanie.sk do komplexného
informácií,“ uviedol Alexander Ballek, Elektronického systému sčítania obyvateľov,
predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Dlho domov a bytov. „Cieľom bolo výrazne
pripravovaný projekt sčítania, za ktorý znížiť administratívnu záťaž samospráv,
zodpovedá Štatistický úrad SR, nadväzuje preto sme maximálne využili už existujúce
na 100-ročnú tradíciu tohto zisťovania administratívne zdroje údajov (napr. register
na Slovensku. Vo februári 2021 prvú fázu adries a kataster nehnuteľností) a vopred sme
venovanú bytom a domom doplní druhá predvyplnili časť údajov. Umožnili sme tiež čo
fáza – sčítanie obyvateľov.
najpriateľskejšie exportovať dáta správcov,“
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna

riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a
demografie ŠÚ SR.
Medzi regiónmi najlepší
Napriek neľahkej celospoločenskej situácii
malo k 2. 12. 2020 Slovensko editovaných
92 % bytov. Prvá fáza projektu SODB
2021 sa tak koncom roka dostávala do
úspešného finále. Do konca prác, t. j. do
12. 2. 2021, zostával samospráve čas na
prípadné úpravy a doplnenie údajov za
ukazovatele.
Počas celého obdobia sčítania viedol v
počte editovaných bytov Nitriansky kraj. K
2. 12. 2020 má Nitriansky kraj editovaných
98 % bytov. Krajské mesto Nitra bolo prvé
krajské mesto v SR, ktoré zrátalo domy a
byty na 100 %.
Ing. Renáta Dušová, riaditeľka, Pracovisko
ŠÚ SR v Nitre: „Ako som už dávnejšie
konštatovala, obce Nitrianskeho kraja
naštartovali proces sčítania domov a bytov
hneď od prvého dňa veľmi zodpovedne a
aktívne. Naši regionálni experti sčítania
na dennej báze komunikovali s poverenými
osobami z obcí v otázkach metodickej
pomoci a pri práci v elektronickom systéme
pre sčítanie domov a bytov. Za Krajské
pracovisko ŠÚ SR v Nitre sa chcem úprimne
poďakovať všetkým povereným osobám na
strane samosprávy, ale aj primátorom a
starostom za vysoké pracovné nasadenie
a spoluprácu. O to viac, že čelili iným
výzvam a skutočne bol pre všetkých rok 2020
náročný.“
Osoby poverené sčítaním bytov a
domov na MsÚ v Želiezovciach boli so
súpisom hotové už koncom novembra,
medzi
prvými,
potom
prebiehalo
spracovávanie údajov. „Sčítaním domov
a bytov boli v Želiezovciach poverené tri
osoby, ktoré v prvej fáze robili územnú
prípravu a spolupracovali so správcovskými
spoločnosťami na príprave podkladov. Údaje
od správcov, naša evidencia nehnuteľností
a databáza daňových priznaní prispeli
k rýchlemu spracovaniu údajov a ich
zadávaniu do systému. Spolupráca so
správcami bytov – OSBD Levice a IFM, a.s.
bola vynikajúca. Získané informácie nám
prinesú nové poznatky najmä o počtoch
a formách vlastníctva bytov, napojení bytov
na inžinierske siete. Údaje budú slúžiť mestu
ako podklady k pripravovanej kanalizácii,
budovaniu
cestnej
infraštruktúry
a v neposlednom rade pre prípadné zmeny
v územnom pláne. Mesto získa aj poznatky
o stave bytového fondu a rodinných domov
ako o ukazovateľoch kvality života v meste,“
povedala poverená pracovníčka MsÚ
Želiezovce Mariana Dobrovická.
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druhej etapy
Sčítanie obyvateľov sa začne 15.
februára, resp. 1. apríla
Sčítanie obyvateľov prebehne od
15. februára do 31. októbra 2021
po pr výkrát v histórii výlučne
elektronickou formou – občania sa
sčítajú sami, vyplnením formulára
na internete, prípadne mobilnou
aplikáciou, alebo pomocou asistentov
na kontaktnom mieste alebo doma
pomocou
mobilného
asistenta.
Zmenou je, že asistované sčítanie
obyvateľstva bude prebiehať dlhšie.
„Vzhľadom na pandemickú situáciu
sa na základe rozhodnutia vlády
posúvať termín asistovaného sčítania,
aby sme ochránili zdravie všetkých
zúčastnených. Asistované sčítanie sa
v zmysle novely zákona začne 1. apríla
a potrvá najneskôr do 31. októbra
2021,“ vyhlásila Ľudmila Ivančíková.

Ako sa sčítať?
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej
republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ
počas sčítania do formulára uvedie, sa
vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu
sčítania, ktorým je 1. január 2021.
1. Sčítanie samostatne alebo s pomocou
blízkej osoby
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou
blízkej osoby na akomkoľvek mieste
využitím počítača, tabletu alebo
mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej
stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa
môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá
bude dostupná pre operačné systémy
Android a iOS.
Samosčítanie je rýchly a jednoduchý
spôsob
na
vyplnenie
sčítacieho
formulára,
bez
narušenia
vašej

privátnej zóny.
2. Sčítanie pomocou asistenta (až
v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021)
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať
sami, máte možnosť využiť službu
asistovaného sčítania. V každej obci je
zriadené kontaktné miesto, kde vám so
sčítaním pomôže stacionárny asistent.
V Želiezovciach bude kontaktné miesto
na mestskom úrade.
Na území obce budú tiež pôsobiť
mobilní asistenti, ktorí navštívia
domácnosť obyvateľa v prípade, že
o takúto službu požiada (napr. z
dôvodu imobility), teda počas prvých
2 týždňov doby sčítania zavolá na obec
alebo call centrum. V Želiezovciach
bude možné požiadavku na návštevu
mobilného sčítacieho asistenta podať
na telefónnom čísle 036/771 35 52.
(ik)

ZSS Perla príkladom v ochrane klientov pred COVID-19
K najohrozenejším skupinám patria seniori - klienti domovov
sociálnych služieb. V našom meste sú tri takéto zariadenia Nový domov, Grandpark a Domov sociálnych služieb Perla.
„Po vyhlásení núdzového stavu boli okamžite prijaté opatrenia,
vytvoril sa krízový štáb, ktorý pravidelne zasadal a prijímal
opatrenia na základe usmernení zriaďovateľa. V zmysle
nariadenia hlavného hygienika SR alebo ÚNSK boli zakázané
návštevy aj vychádzky. Museli sa dodržiavať prísne hygienické
opatrenia, klientom sa dvakrát denne merala teplota. Kým bol
nedostatok rúšok, šili ich zamestnankyne zariadenia,“ hovorí
riaditeľ zariadenia sociálnych služieb Perla Zoltán Holop o
priebehu prvej vlny šírenia vírusu.
Vytvorili pracovné skupiny zamestnancov, ktoré sa v
zariadení striedali, aby sa čo najviac znížil okruh osôb, s
ktorými
klienti
prichádzali
do
kontaktu. Zvýšenú
pozornosť venovali Zriaďovateľom domova sociálnych služieb Perla je NSK. Prevádzku
d e z i n f e k c i i , zariadenia, ktoré sa momentálne stará o 33 klientov, zabezpečuje 25
z a b e z p e č i l i pracovníkov.
bezkontaktné
prišli s druhou vlnou šírenia nákazy, kedy boli klienti i zamestnanci
teplomery i germicidný pravidelne testovaní. Kým v prvej vlne boli všetci negatívni, v
žiarič,
pravidelne druhej vlne vyšiel pozitívny test jednej zamestnankyni, ktorá
dokupovali
rukavice potom zostala v desaťdňovej karanténe.
a
ďalšie
ochranné Na jeseň v rámci celoplošného testovania boli testovaní okrem
prostriedky,
ostatné klientov aj všetci zamestnanci a ich rodinní príslušníci.
pravidelne dostávali od Ako nám ďalej povedal Zoltán Holop, zákaz návštev a vychádzok
zriaďovateľa.
a z neho vyplývajúce dlhé odlúčenie od príbuzných klienti
Návštevy v areáli boli neznášajú ľahko: „Najťažším obdobím pre nich boli Vianoce.
povolené počas letných Klientom preto zariadenie umožňuje videohovory cez Skype
mesiacov
za
veľmi s príbuznými a známymi.“
prísnych hygienických Dve tretiny zamestnancov sú už zaočkované, očkovanie klientov
opatrení - v rúškach, je plánované na začiatok februára, u svojprávnych klientov
Zariadenie pod vedením Zoltána Holrukaviciach, ohradení na báze dobrovoľnosti, u nesvojprávnych klientov na základe
opa úspešne chráni svojich klientov pred plexisklom.
informovaného súhlasu opatrovníka.
nákazou
Prísnejšie
opatrenia
(šh)
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Najlepší Pinot Noir? Predsa z Angel Wines
Máme vinárov, ktorí dosiahli určitú úroveň
a na nej akoby ustrnuli. Nemusí to byť vždy
len negatívom. Niekedy ide o limit daný
technickými a finančnými možnosťami,

v izotermickom aute. Nasledovala
kryomacerácia pri teplote 0 °C,
pričom v zmysle filozofie neboli
použité žiadne enzýmy, ktoré by
zvýšili intenzitu farby vína.
Dôležitým krokom pre budúci
charakter vína bolo rozhodnutie
vyhnúť sa použitiu nového dreva.
Víno vyzrievalo vo veľkom sude,
v ktorom bolo predtým víno
odrody Cabernet Sauvignon, po
ňom nasledoval Merlot, ktoré
z dreva vytiahli triesloviny
a vyčerpaný bol aj aromatizačný
potenciál dreva. To umožnilo vínu
jemné predýchanie a zároveň si
zachovalo svoju tvár. Tibor Vittek,
Vinotéka

AWC Vienna je najväčšia súťaž vín na svete.
V roku 2020 bolo prihlásených 11 232 vín
od 1510 vinárov zo 41
krajín sveta.

Pinot Noir 2018
niekedy ide o prispôsobenie sa okruhu
zákazníkov, či dosiahnuteľnej predajnej
cene. Sú však aj vinári, ktorí čaru vína
doslova prepadli a neľutujú čas ani peniaze,
aby sa priblížili k pomyselnej dokonalosti.
Vraví sa, že urobiť dobrý Dunaj je vcelku
jednoduché. Stačí nepokaziť vynikajúcu
surovinu. Z úplne opačného konca
náročnosti je odroda Pinot noir. Tú pre
zmenu väčšina vinárov označuje za vysokú
školu. Pinot noir je totiž náročná odroda.
Je náročná na mikroklímu, je náročná vo
vzťahu k vinárovi (za seba by som doplnil, že
je náročná aj vo vzťahu ku konzumentovi).
Ak sa však spojí kvalitná surovina, ušľachtilá
odroda a vinár túžiaci po dokonalosti
s dávkou talentu, výsledkom môže byť čosi
ako Pinot noir 2018 z vinárstva Angel wines.
Na viedenskej súťaži AWC Vienna 2020
nielenže získal zlatú medailu so ziskom 91,9
bodov, ale bol najvyššie hodnoteným vínom
kráľovskej odrody Pinot noir. Vinárstvo
Angel wines sa dá označiť ako butikové.
Jeho majiteľ a vinár v jednej osobe Vladimír
Turčan sa pritom celý život venoval
niečomu úplne inému a vo vinárskom
remesle sa pohybuje od roku 2014. Na
skusy sa vybral do Austrálie, kde prijal
filozofiu čo najšetrnejšieho spracovania.
Počas procesu výroby sprevádza hrozno
tak, aby mohlo mať svoju vlastnú osobnosť.
Doslova použil vetu „čím menej do toho
zasahujem, tým lepšie“. Je to však veľmi
zjednodušené tvrdenie a mohlo by zvádzať
k úvahe, že o víno sa netreba nijako starať.
Opak je pravdou, obzvlášť v prípade odrody
Pinot noir je potrebný cit, skúsenosť
a neustála starostlivosť. Hrozno sa urodilo
v juhoslovenskej oblasti v obci Mužla vo
vinici Faricka – Staronový vrch. Aj keď
nie je deklarovaný prívlastok, cukornatosť
dosiahla 26,5 °NM, čo zodpovedá prívlastku
bobuľový výber. Hrozno bolo oberané ručne,
do malých prepraviek a okamžite schladené

Vôňa: Vôňa je hlboká, prelína sa v nej niekoľko vrstiev od odrodovej ovocnosti prezretých až
zosušených kôstkovín, ako sú čerešne a divoké višne, ale aj prezreté a zosušené sladké černice,
cez vrstvu, ktorá je kompozíciou sladkej vône horkej čokolády, zmäkčenej závanom starého
drievka, pridáva sa vzácne korenie, plné teplé alkoholické telo a je celkovo krásne zladený.
Chuť: V ústach je víno extraktívne, výrazne štruktúrované s rýchlym nástupom príjemnej
šťavnatosti, ktorej robustné telo svojím sladkastým prejavom nedovolí ukázať svoju kyselkavú
tvár. Víno je výrazne štruktúrované teplým, mäkkým tanínom, prechádzajúcim do čokolády
s kopou sladkého sušeného či kandizovaného tmavého bobuľového ovocia. Patrí sem aj
slivkový lekvár vrátane kôstok.
V dlhej mäkkej dochuti sa pripomenie použité drevo a celé priehrštie ovocia.
Víno sa rozvíja aj po niekoľkohodinovom predýchaní. Zvýrazňuje sa najmä jeho ovocnosť.
Ide o robustné, krásne vyzreté víno, ktoré sa tak často neurodí. Okrem zlatej medaile z AWC
Vienna víno stihlo získať zlatú medailu aj na špecializovanej súťaži Pinot Masters, a to bolo
prakticky v plienkach, taktiež sa prebojovalo do najlepšej stovky Národného salónu vín, čo
sa podarilo iba dvom vínam tejto elegantnej a ušľachtilej odrody. Zlatým leskom sa však
trblietal aj na tohtoročnom Zlatom pohári Česko-Slovenska.

Dňa 11. novembra 1918 sa skončila I. svetová vojna. Toto výročie si pripomenuli položením
vencov k pamätníku na mikulskom cintoríne zástupcovia miestnych organizácií Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a Matice slovenskej spolu s primátorom mesta Ondrejom
Juhászom.
(šh)
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Vianoce obdobím dobročinnosti aj v krízových časoch
Vianoce sú časom vďaky, predsavzatí
i dobrých skutkov. Aj v našom meste sme
zaznamenali
niekoľko
charitatívnych
udalostí.
Do projektu „Koľko lásky sa zmestí do
škatule od topánok?“ sa zapojil aj Ústav na
výkon trestu odňatia slobody. Príslušníci a
zamestnanci ústavu naplnili 23 škatúľ od
topánok a tie potom boli distribuované
vybraným zariadeniam sociálnych služieb a
domovom pre seniorov v levickom okrese.
Vedúci oddelenia výkonu trestu ÚVTOS
Kristián Horváth: „Myšlienka mala veľký
úspech aj medzi odsúdenými, ktorí sa takisto
rozhodli svojou troškou prispieť na Vianoce
tým, ktorí sú na to odkázaní. Odsúdení v
priebehu troch týždňov zo svojich nákupov
mali možnosť darovať nejakú drobnosť aj do
dobročinnej zbierky. Z darov od odsúdených,

ako aj z ďalších príspevkov od príslušníkov
a zamestnancov ústavu sa podarilo
zozbierať cca. 20 kg pochutín, prevažne
sladkostí, slaných pochutín, kávy, čaju, ale
aj kozmetických prípravkov a drobných
dekoračných predmetov. Do zbierky
prispeli aj deti z Materskej školy Lienka
v Želiezovciach, ktoré obsah zbierky
obohatili milými ručne vyrábanými
vianočnými pozdravmi, za čo im patrí
osobitné poďakovanie. Obsah tejto zbierky
bol venovaný Zariadeniu sociálnych
služieb Perla v Želiezovciach a združeniu
Prameň nádeje, ktoré prevádzkuje
Centrum pomoci v Šarovciach a Zariadenie
sociálnych služieb Samaritán v Tekovských
Lužanoch. Aj tieto dobročinné zbierky, a najmä
obrovský počet ľudí, ktorí sa do nich zapojili,
potvrdzuje to, že bez ohľadu na názorové

rozdiely, finančnú situáciu, alebo na to, či je
niekto na jednej alebo druhej strane mreží,
ak je potreba podať pomocnú ruku, dokážu
sa ľudia zomknúť a preukázať dobrú vôľu v
prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. A aj
o tom sú Vianoce...“
(šh)

Kto všetko sa nachádza v tzv. prvej línii v boji s neviditeľným nepriateľom? Kto
je viac alebo menej ohrozený? Lekári? Zdravotné sestry? Bezpečnostné zložky?
Podľa Kláry Kováčovej si uznanie zaslúžia aj predavačky v obchodoch s
potravinami. Takmer denne sú vystavené nebezpečenstvu nákazy a celé hodiny
s nasadenými rúškami obsluhujú množstvo zákazníkov, z ktorých nie všetci sú
schopní sa aj v tejto vypätej dobe správať slušne. A tak sa rozhodla ochotným
predavačkám za nás všetkých poďakovať...
Klára Kováčová, ktorá je známa svojou levanduľovou záhradou v
Hronovciach, pripravila 42 rúčne maľovaných fľaštičiek naplnených
levanduľovým bio-sirupom z vlastnej produkcie. Obrátila sa na vedúceho
želiezovského múzea a poslanca MsZ Pavla Polku, ktorý s pomocou
ochotných príslušníkov Mestskej polície v Želiezovciach zariadil, aby
ploskačky s lahodným a zároveň zdravým produktom boli rozdané
predavačkám v želiezovských predajniach potravín.
(šh)

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?
Vianoce – najkrajšie sviatky v roku.
Projekt Koľko lásky sa zmestí do
škatule od topánok je určený seniorom
v zariadeniach sociálnych služieb.
Už po tretíkrát vo vianočnom čase
dostávali seniori škatule plné malých
darčekov.
Základná škola v Želiezovciach sa
zapojila do projektu s počtom 132
vianočných škatúľ. „Žiaci spolu
s učiteľmi, vychovávateľkami a rodičmi
pripravili škatule plné prekvapení. Boli
naplnené vlastnoručne vyrobenými
výrobkami, sladkými dobrotami a
spomienkovými, ale aj úžitkovými
predmetmi ako šál, rukavice, uteráčiky,
papuče a podobne. Vyzbierané škatule
sme potom odovzdali koordinátorom
projektu na zbernom mieste v
Leviciach, ktorí balíčky uložili do
karantény a až potom distribuovali
do sociálnych zariadení prihlásených
do projektu. Na našu žiadosť boli

naše darčeky distribuované klientom
želiezovského zariadenia PERLA. Sme
radi, že sme sa mohli zapojiť do iniciatívy
a spôsobiť tým radosť obyvateľov domova
sociálnych služieb,“ povedala o vianočnej
akcii riaditeľka ZŠ Želiezovce Petra
Tomašovičová.
Priestory nášho zariadenia sa zmenili na
sklad vianočných škatuliek a čakali na
Štedrý deň, aby mohli potešiť svojich nových
majiteľov pod vianočným stromčekom. Svoje
poďakovanie v mene inštitúcie vyjadril
aj riaditeľ ZSS Perla Zoltán Holop: „Vôňa
darčekov v zdobených škatuliach, detské kresby
vyvolávajúce nostalgiu a milé básne vyčarovali
v očiach našich klientov slzy dojatia. Preto aj
touto cestou sa chceme poďakovať základnej
škole, jej zamestnancom, rodičom, žiakom a
všetkým, ktorí sa rozhodli vyčariť úsmevy na
tvárach našim zverencom.“
Lebo rozdávať radosť je najkrajší pocit na
svete.
Mária Kántorová,
inštruktorka sociálnej rehabilitácie
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Dobšinského posolstvo /
Mezei bokréta 2020

Mestská knižnica v Želiezovciach každoročne organizuje súťaž
pre detských čitateľov. Jej cieľom je podpora čítania a rozširovanie
vedomostí u detí a mládeže. Súťaž sa vyhlasuje 2. apríla na
Medzinárodný deň detskej knihy a delí sa na dve časti. „Dobšinského
posolstvo“ je určené
pre
deti
čítajúce
v slovenskom, časť
„Csontos
Vilmos:
Mezei bokréta“ pre deti
čítajúce v maďarskom
jazyku.
V
roku
2020 sa uskutočnil
už 21. ročník tejto
tradičnej súťaže. Na
výherných miestach sa
umiestnili:
D obšinského
posolstvo: 1. Eliška
Žiaková (6 rokov, 38
prečítaných kníh), 2.
Peter Molnár (7, 37 kníh), Tibor Gurvai (12, 37 kníh), 3. Bianka
Halgašová (9, 27 kníh), Simona Hanulová (12, 26 kníh).
Mezei bokréta: 1. Tóth Eszter (13, 52 prečítaných kníh).
Výhercom srdečne blahoželáme a do budúcna im želáme mnoho
príjemných chvíľ s tisícami literárnych príbehov.
(msk)
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Človek na orbite

Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou
v Leviciach zorganizovala aj v roku 2020 astronomickú umeleckú
súťaž. Do 8. ročníka sa zapojili tri materské a dve základné školy
v Želiezovciach. Odborná porota mala ťažkú prácu vybrať spomedzi
mnohých krásnych prác, keďže deti naozaj pustili uzdu svojej fantázii
o vesmíre. Spolu bolo ocenených 14 výtvarných prác s 24 výhercami.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Výstava súťažných prác bude pre verejnosť dostupná v 1. štvrťroku
2021 v oddelení pre deti a mládež. Pozrieť si ich môžete aj na
webovej stránke knižnice.
(msk)

História hrobky Esterházyovcov
Ako sme sa o tom zmienili v decembrovom čísle,
ukončené boli práce v rámci tohtoročnej plánovanej
etapy. Želiezovská farnosť zareagovala na výzvu NSK
a získala finančnú podporu vo výške 4000 eur, ku ktorej
zabezpečila spolufinancovanie vo výške 1000 eur. V r. 2015
bol obnovený strešný systém hrobky s finančnou podporou
5000 a spolufinancovaním vo výške 2000 eur, pričom 1200
eur z tejto čiastky bolo zabezpečených verejnou zbierkou.
Mauzóleum
s
osemhranným
pôdorysom
v
neogoticko-eklektickom štýle s veľkou určitosťou dal
postaviť Ján Karol Esterházy ako rodinnú hrobku v prvej
polovici 19. storočia. Prvé osoby, ktoré sem uložili na večný odpočinok,
zomreli v roku 1814. Vtedy umreli dve deti želiezovského aristokrata,
6-ročná Jozefa a 3-ročný Gustáv, o rok neskôr ešte v dojčenskom veku
Lujza. Podľa niektorých odhadov ich pochovali v kaplnke sv. Anny, ktorá
sa nachádzala v severnej časti cintorína a ich ostatky boli až neskôr
premiestnené do rodinnej hrobky.
Kaplnka sv. Anny dostala počas II. svetovej vojny zásah a bola zničená.
V hrobke odpočíva aj Karolina Esterházy (ku ktorej podľa legendy
prejavoval Schubert platonickú lásku) a jej syn Albert, resp. jeho
manželka Rozina (nar. Tolnai Festetics), dáma hviezdicového kríža a
palácová dáma. Podľa svedectva mramorovej tabule staviteľovi kaštieľa,
Jánovi Karolovi tu v Želiezovciach odpočíva iba srdce. Jeho telo leží
v galantskej hrobke, podľa jeho poslednej vôle však jeho srdce bolo
prevezené do Želiezoviec.
Neskôr sa sem na večný odpočinok dostali aj jeho vnuci, Jozef Breunner,
ktorý umrel vo svojich 28 rokoch a Ágost Breunner, zosnulý ako
8-ročný, resp. prazať Kuno Coudenhove, cisársky a kráľovský komorník,
maďarský plukovník, posledný želiezovský gróf. Jeden z hrobov zostal
prázdny, pravdepodobne sem mala byť uložená vnučka Jána Karola
Esterházyho Ernestina Coudenhove (rod. Breunner), avšak v decembri

1944 pred prichádzajúcimi sovietskymi vojskami ušla do Rakúska a po
necelom roku tam aj zomrela. To znamená, že v želiezovskom mauzóleu
odpočíva 9 tiel a 10 sŕdc.
Osoby v hrobke:
• gróf Ján (Karol) Esterházy - *1777 †1834 (žil 57 rokov) – SRDCE, telo
odpočíva v galantskej hrobke
• gróa Rozina Esterházy (nar. Tolnai Festetics) dáma hviezdicového
kríža a palácová dáma - *1783 †2. 8. 1854. (žila 71 rokov)
• gróa Karolina Crenneville-Folliot (nar. Galánthai Esterházy) *1805
†14. 3. 1851. (žila 47 rokov)
• gróf Albert Esterházy, cisársky a kráľovský komorník - *1812 † 27. 12.
1845, Paríž (žil 33 rokov)
• gróa Jozefa Esterházy – *1808 †1814 (žila 6 rokov)
• gróf Gusztáv Esterházy - *1811 †1814 (žil 3 roky)
• gróa Lujza Esterházy - *1815 †1815 (umrela v dojčenskom veku)
• gróf Breunner József - *1829 †18. 11. 1857 (žil 28 rokov)
• gróf Breunner Ágost - *1857 †12. 8. 1865 (žil 8 rokov)
• gróf Coudenhove Kunó – cisársky a kráľovský komorník, maďarský
kráľovský plukovník - * Kecskemét 15. 3. 1858 † Viedeň, 6. 6. 1915 (žil
57rokov)
Ákos Csonka
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Štvornásobný majster Slovenska je zo Želiezoviec
Správca okresnej strelnice Ernest Kováč
inicioval založenie Streleckého klubu Brok
v roku 2007 a ustanovujúca schôdza sa
konala 14. marca 2008. Klub začal veľmi
aktívne a nasledovali výsledky. E. Kováč sa
osobne venoval mladému Balázsovi Urbánovi
z Ipeľského Sokolca, ktorý začal reprezentovať

SK Brok Želiezovce. Centrum strelectva
v Trnave spozornelo, keď sa mladý junior
zo Želiezoviec objavoval na výsledkovej
tabuli. Do povedomia sa dostal, keď štyrikrát
za sebou sa stal juniorským majstrom SR
v rokoch 2009–2012.
Bol vybratý ako reprezentant SR na MS
juniorov v Shenzene v Ćíne, ktoré sa konali
v auguste 2011. Vo vynikajúcej konkurencii

skončil na 4. mieste. O rok neskôr v máji
sa zúčastnil na európskom šampionáte
v cyperskej Larnake, kde obsadil 7. miesto.
V roku 2014 vyhral okresné majstrovstvá na
batérii. Obvodná poľovnícka komora a OKO
SPZ Levice uskutočnili pre svojich členov 19.
mája 2020 majstrovstvá okresu. Majstrom
okresu na batérii sa stal štvornásobný
majster SR Balázs Urbán zo Streleckého
klubu Brok Želiezovce, ktorý dosiahol
47 zásahov z 50. Druhý skončil Marek
Homola z PZ Domadice Biely Kameň
so 44, tretí Juraj Kelecsényi so 42
zásahmi. Na oblúkovom strelisku sa
majstrom okresu stal Juraj Kelecsényi
s 36 zásahmi zo 40, na 2. mieste skončil
Marek Homola s 32, na 3. mieste
Vladimír Jeseň z Juru nad Hronom
s 31 zásahmi.
Na Majstrovstvách SR v Trnave v roku 2019
sa zúčastnil aj Želiezovčan Július Gráf, správca
okresnej strelnice v Želiezovciach, ktorý
po rozstrele skončil na 4. mieste. Najlepšie
v okresných majstrovstvách si počínal
Alexander Turán z Veľkých Ludiniec, ktorý bol
desaťkrát majstrom okresu, z toho v 9 prípadoch
na batérii a raz na oblúkovom strelisku.
Július Gráf sa zúčastnil aj na oblastných

Alexander Turán a Július Gráf v roku 2019
majstrovstvách v Sielnici pri Zvolene, kde
v roku 2019 zvíťazil. Dôkladná a svedomitá
práca správcu strelnice E. Kováča a Streleckej
komisie Brok priniesla svoje výsledky.
Ľudovít Vanek

Kristián Vincze Dóka na svetovej súťaži v Portugalsku
Je doslova unikátom, keď mladý človek ešte
pred dovŕšením dospelosti dosiahne dva
tituly majstra SR a vo svojich 18 rokoch
už bude mať za sebou účasť na viacerých
majstrovstvách sveta, a to dokonca v dvoch
rôznych športových odvetviach. Je rovnako
výnimočné, že tento športovec pochádza
z rodiny, ktorej iný člen tiež disponuje titulmi
majstra SR (resp. ČSSR) v dvoch rôznych
športových odvetviach. Aj keď to na prvé
čítanie znie neuveriteľne, tento športovec
žije medzi nami. Volá sa Kristián Vincze
Dóka, v motokrose získal dva majstrovské

tituly v juniorských kategóriách, štyrikrát
sa zúčastnil majstrovstiev sveta, potom
presedlal na motokáry a na základe vlaňajších
výsledkov sa ako jediný reprezentant
Slovenska kvalifikoval na najvýznamnejšiu
svetovú motokárovú súťaž – Veľké finále
Rotax Max Challenge, ktorý sa uskutoční
koncom januára v portugalskom meste
Portimäo. Jeho starým otcom i trénerom je
Ľudovít Dóka, ktorý svojho času dosiahol dva
majstrovské tituly v súťažiach Formula Easter,
neskôr si založil dostihovú stajňu, s ktorou
získal 5 slovenských majstrovských titulov
v klusáckych pretekoch.
Kristián sa na svetové finále kvalifikoval
ako najlepší slovenský pretekár série
otvorených Majstrovstiev Slovenska,
v ktorej získal celkové 3. miesto za dvomi
zahraničnými jazdcami. Veľké finále
malo pôvodne prebiehať v decembri
minulého roka, pandemická situácia
však prečiarkla plány organizátorov.
„Táto mimoriadna situácia nás prinútila
k zmene termínu vrcholného podujatia
motokárovej súťaže Rotax. V pozícii
organizátora najväčšieho kartingového
podujatia na svete je našou najväčšou
prioritou zdravie a bezpečnosť našich
pretekárov, ich rodín, členov všetkých
tímov, ako aj našich zamestnancov

a miestnych organizátorov. Preto sme sa rozhodli
presunúť hlavné finále na január 2021,“ vyjadril
sa Peter Oelsinger, generálny riaditeľ a člen
predstavenstva BRP-Rotax. Do Portugalska
vycestuje Kristián po 20. januári v sprievode
svojho technika zo stajne KRT Kirschenhofer
Motorsport, vozidlá budú účastníkom
poskytnuté v mieste pretekov.
Zabezpečenie zdrojov na účasť želiezovského
jazdca na finančne náročnej, 8 dní trvajúcej
svetovej súťaži nebolo jednoduché. Táto
činnosť leží na pleciach Kristiánovho starého
otca, ktorý sa priznal, že ako bývalému
podnikateľovi a donorovi sponzorských
príspevkov mu vôbec nie je ľahké teraz stáť
na druhej strane a žiadať o sponzorstvo.
Napriek tomu, že Krisztián je v súčasnosti asi
najúspešnejším športovcom mesta a pokojne
môžeme tvrdiť, že svetových kvalít, jeho ďalšia
kariéra je neistá. Najvýznamnejšou prekážkou
jeho napredovania, ako to tak často býva, je
nedostatok zdrojov. Viac o jeho výsledkoch na
súťaži nabudúce.
(ik)
Po uzávierke sme zaznamenali správu, že pre
tvrdý lockdown, zavedený v Portugalsku v
polovici januára a celkovú epidemiologickú
situáciu bol zrušený aj náhradný termín
súťaže. Organizátori sa zmienili aj o tom, že
tento ročník sa dokonca neuskutoční ani v
neskoršom termíne.
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Hliadke mestskej polície bolo nedávno nahlásené, že nad
vodnou elektrárňou v stojatej vode dve labute primrzli.
Policajti sa vybrali hlásenie preveriť a potvrdilo sa im
to, čo už vedeli: labute neprimŕzajú. Aj tieto dve len
jednoducho odpočívali na ľade.

Vážení čitatelia!
Ochorenie COVID-19 sa, najmä v ostatnom období,
dotklo v našom meste mnohých rodín. V niektorých
prípadoch tragicky. Napriek tomu je medzi nami mnoho
ľudí, ktorí pochybujú aj o existencii vírusu, odmietajú
dodržiavať bezpečnostné opatrenia a porušujú tým právo
ostatných na zachovanie svojho zdravia. Možno však iba
ustrnuli vo fáze odmietania.
Vyzývame Vás, ak cítite potrebu a dostatočnú silu, aby
ste svoj príbeh s koronavírusom napísali a zverejnili,
napíšte nám na e-mail 93701@pobox.sk. Možno práve
vaše skúsenosti ovplyvnia iných, aby boli opatrnejší a
ohľaduplnejší. Uveďte aj to, či si želáte byť uvedení bez
mena, v tom prípade zverejníme iba váš vek.
Redakcia

egy ember életében tiszteletreméltó kor, nemcsak a kort jelző szám nagysága,
hanem kereksége miatt is. Karácsony előtt Juhász András polgármester és
Csicsman Diana városházi osztályvezető meglátogatta a 100 éves Soóky Lászlót, aki már nem volt jól, és néhány nappal később elhunyt. Ugyanilyen szép
kort élt meg egy másik zselízi lakos, Németh Irén. Csicsman Diana az önkormányzat nevében köszöntötte őt, és egy ajándékkosárral ajándékozta meg. Az ünnepelt örömmel fogadta a figyelmességet, és ezekkel a szavakkal kommentálta állapotát: „Bár a testem már kissé gyenge, az eszem még mindig működik, és remélem,
továbbra is így lesz. Az embernek hinnie kell magában a mostani őrült világban.”
Arra a kérdésre, hogy szüksége van-e a város segítségére, ezt válaszolta: „Nincs
rá szükségem. Szerencsére jó szomszédokkal vagyok körülvéve, akik segítenek a
bevásárlásnál, főzni pedig egyedül is tudok.” Mivel a korához képest hihetetlenül
aktív életet élő hölgy garammikolai lakos, ottjártunkkor a
háza előtt Ivan Pál képviselő is
megjelent, hogy kifejezze jókívánságait.
(šh)

Sto rokov

je u človeka úctyhodný
vek, ako výškou, tak aj
okrúhlosťou. Pred Vianocami
primátor
mesta
Ondrej
Juhász s vedúcou oddelenia
organizačno-správneho
a
sociálnych vecí MsÚ Dianou
Csicsmanovou navštívili 100-ročného občana nášho mesta Ladislava Sóokyho, ktorý
však nebol fit a o niekoľko dní opustil náš svet.
Zároveň sa však tohto vzácneho jubilea dožila ďalšia naša občianka Irena
Némethová. Diana Csicsmanová jej v mene samosprávy mesta zablahoželala
a odovzdala jej darčekový kôš. Pani Némethová sa potešila a s úsmevom
komentovala svoju situáciu: „Aj keď je moje telo už trošku slabšie, rozum mi stále
funguje a dúfam, že bude aj naďalej. Človek si musí veriť v tomto šialenom svete.“
Na otázku, či nepotrebuje pomoc, odvetila: „Nie. Mám šťastie, že som obklopená
dobrými susedmi, ktorí mi s nákupom pomôžu a navariť si dokážem aj sama.“
Keďže na svoj vek neuveriteľne aktívna pani Némethová je pôvodom
Mikulčanka, vzápätí sa pred jej domom objavil ďalší gratulant, predseda OZ
Mikulčan Pavol Ivan.
(šh)

„Divotvorné knižky”

je ďalší projekt Mestskej knižnice v Želiezovciach s rozprávkovým názvom. V rámci tohto projektu knižnica získala v roku 2020 z Fondu
na podporu umenia finančné prostriedky v hodnote 3000 €. Ako pomoc knižnému trhu od FPU počas pandémie COVID-19 je aj nulové
spolufinancovanie. Projekt je zameraný na nákup literatúry pre deti a dospelých rôznych žánrov a odborov v slovenskom, maďarskom a
v iných jazykoch. Aj tentokrát budú spolutvorcami doplnenia knižničného fondu všetci čitatelia knižnice. Svoje návrhy môžu čitatelia uviesť
na formulári, ktorý je k dispozícii pri výpožičnom pulte priamo v knižnici, na webovej stránke knižnice a webovej stránke mesta Želiezovce.
Zámerom projektu je optimálne doplnenie knižničného fondu s reflektovaním na požiadavky čitateľov a kvalitu knižničného fondu.
Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

A „Csodakönyvek”

elnevezésű projekt a zselízi Városi Könyvtár következő „mesés című”
projektje. A könyvtár 2020-as projektjét a Művészettámogatási Alap
3000 euróval támogatta. A pályázat nem követelt társfinanszírozást,
az alap a COVID-19-es járvány időszakában ezzel is támogatta a
könyvpiacot. A projekt keretében különféle műfajú és tudományágú,
gyermek és felnőtt, szlovák, magyar és egyéb nyelvű irodalom
vásárlására folyik. A könyvtári beszerzés összetételét ismét
befolyásolhatják a könyvtár olvasói. Javaslataikat a könyvtárban
elérhető űrlapon közvetlenül, vagy a könyvtár, illetve Zselíz város
honlapján nyújthatják be.
A projekt célja a könyvtári gyűjtemény optimális kiegészítése az
olvasók igényei és a könyvalap minőségének figyelembe vételével.
A közpénzből történő könyvvásárlást a Művészettámogatási Alap
támogatta.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Položka

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

30. 11. 2020

Zostatky na bankových účtoch

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

820 725,84 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

83 588,42 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 211 034,80 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

Vývoz triedeného odpadu

Očná optika Optosan

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 22. 2, 22. 3. / Ul. Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce),
Jarmočná a Cintorínska: 23. 2., 23. 3. / Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka,
Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová,
Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho,
Zlatnícka a Komenského 35: 24. 2. 24. 3. / Z obchodov: 25. a 26. 2., 25. a 26. 3

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese SNP 40,
Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa na Vašu
návštevu.

Az Optosan optika

Tisztelt Olvasóink!

értesíti Önöket, hogy látásvizsgálatot végez csütörtökönként
9:00-től 14:00 óráig.
Érdeklődni és időpontot kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti
címen, ill. a 036/771 20 09-es telefonszámon lehet.

Városunkban – főleg az utóbbi időben – számos családot érintett
a COVID-19 megbetegedés. És bizony volt, akit tragikusan. Ennek
ellenére még mindig nincsenek kevesen, akik tagadják, hogy a vírus
létezik, készakarva nem tartják be az óvintézkedéseket, és ezáltal
sértik mások jogát az egészségük megőrzéséhez. Persze lehet, hogy
csak megrekedtek az elutasítás szakaszában.
Felkérjük önöket, ha szívesen leírnák és másokkal megosztanák a
koronavírussal kapcsolatos tapasztalataikat, küldjék el történetüket
szerkesztőségünkbe a 93701pobox.sk e-mailcímre. Talán éppen
az önök tapasztalata befolyásol majd másokat abban, hogy
körültekintőbbek és tapintatosak legyenek. Kérjük, jelezzék, ha
esetleg névtelenül kívánnak szerepelni, ez esetben csak életkorukat
A szerkesztőség
fogjuk feltüntetni.

(17-67)

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Ul. kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

Prevádzková doba zariadenia
od 29. októbra do 31. marca
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8:00 - 16:00 hod.
Zatvorené
8:00 - 16:00 hod.
Zatvorené
8:00 - 16:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
Zatvorené

Klietky pre chov prepelic , pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky, výstavné klietky pre
chovateľov, výbehy pre psíkov a hydinu, šklbačky, dojenie pre
kravy, ovce a kozy, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
(21-01)
www.123nakup.eu. Tel.0907181800

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Ferrante, Elena: Zraňujúca láska (Inaque 2018)
Po matkinej predčasnej a záhadnej smrti sa Delia vydáva
hľadať pravdu do chaotických, dusivých ulíc svojho rodného
Neapola. Séria tajomných telefonátov ju privedie k pôsobivým
a znepokojivým zisteniam o matkinom živote a jej posledných
dňoch.
Habaj, Michal: Objavné cesty staroveku (Perfekt 2017)
Atlantída, ule, Karpaty či Británia? Ako vznikli tieto pojmy,
ktoré pravidelne používame? Prečo človek odpradávna hľadal
na západe krajinu blažených alebo ako vznikla naša predstava o
jednorožcovi?
Hudson, Katy: Trampoty s mrkvou (Fortuna Libri 2020)
Zajac MÁ VEĽMI RÁD mrkvu. Vlastne ju má tak veľmi rád, že si
ňou zapratal svoju útulnú noru a teraz nemá kde bývať. Keď mu
kamaráti ponúknu pomoc, zajac s potešením súhlasí. No nespôsobí
priveľa mrkvy zajacovi a jeho kamarátom príliš veľké trampoty?
Knihy sú z projektu Knižky z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-

Steel, Danielle: Csendes éj (Maecenas, 2020)
Miután Emma Watts hétévesen szerepet kap egy nagy sikerű
tévésorozatban, rövid idő alatt ő lesz az egyik leghíresebb gyerekszínész.
Egy váratlan tragédia azonban darabokra töri az álmokat.
Závada Pál: Hajó a ködben (Magvető, 2020)
Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb
vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei
– a gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és
magánemberek, barátok és vetélytársak, nők és férfiak, egy
izgalmas viszonyokból szőtt, nagyszabású rokonság.
Fellinger Károly: Hullámvasút (Vambéri Polgári Társulás, 2018)
Ki ne szeretne szénakazlat mászni, csillagot lesni, lókötő
szellővel versenyt futni, falomb közül lábat lógatni, szél
szárnyából tollat tépni? Fellinger Károly vadonatúj, jókedvű
gyermekversei feledhetetlen utazásra csábítanak a költészet
és a képzelet birodalmába.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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Zselízről indult a négyszeres országos bajnok
A járási lőtér gondnoka, Kováč Ernő 2007ben kezdeményezte a Brok Lövészklub
alapítását. Az alapító közgyűlést 2008.
március 14-én tartották. A klub aktívan
kezdte tevékenységét, és az eredmények
sem maradtak el. Kováč Ernő személyesen
foglalkozott egy ipolyszakállosi tehetséges
fiatal versenyzővel, Urbán Balázzsal, aki a

zselízi Brok Lövészklub színeiben kezdte a
versenyzést. A Nagyszombati Lövészközpont
akkor lett rá figyelmes, amikor a zselízi
junior egyre gyakrabban kezdett megjelenni
az eredménytáblán. Úgy került a figyelem
középpontjába, hogy 2009 és 2012 között
négy alkalommal junior szlovák bajnok lett.
Szlovák válogatottként 2011 augusztusában
részt vett a kínai Schenzhenben a juniorok

világbajnokságán, ahol magas színvonalú
konkurens környezetben a 4. helyen végzett.
Egy évvel később a ciprusi Larnacában
tartott EB-n 7. helyezést szerzett.
2014-ben trapplövészetben járási bajnok
lett. A körzeti vadászkamara és a Szlovák
Vadászszövetség járási szervezete 2020.
május 19-én rendezte meg tagjai számára
a járási bajnokságot. Trapplövészetben
a négyszeres országos bajnok, Urbán
Balázs győzött a zselízi Brok Lövészklub
színeiben, aki a lehetséges 50-ből
47 pontot szerzett. A 2. helyen a PZ
Domadice Biely Kameň versenyzője,
Marek Homola 44, a 3. helyen
Kelecsényi György végzett 42 ponttal.
Skeetlövészetben Kelecsényi György vitte
el a pálmát 36 ponttal (40-ből), 2. Marek
Homola 32, 3. a garamszentgyörgyi
Vladimír Jaseň lett 31 találattal.
A Nagyszombatban tartott 2019-es országos
bajnokságon a zselízi Gráf Gyula, a járási
lőtér gondnoka is részt vett, aki szétlövést
követően a 4. helyen végzett. A járási
bajnokságokon a nagyölvedi Turán Sándor
teljesített a legjobban, aki tíz alkalommal
nyerte el a bajnoki címet, ebből 9 alkalommal
trapplövészetben, egyszer skeetlövészetben.

Turán Sándor és Gráf Gyula 2019-ben
Gráf Gyula 2019-ben megnyerte a Zólyom
melletti Sielnicán tartott területi bajnokságot.
Kováč Ernő és a Brok Lövészklub kitartó és
lelkiismeretes munkája meghozta méltó
eredményeit.
Vanek Lajos

Vincze Dóka Krisztián világkupán Portugáliában
Rendkívüli eset, amikor egy fiatalember
még a felnőttkor elérése előtt két országos
bajnoki címet szerez, és 18. életévében már
két világbajnoki rajtot tudhat a háta mögött,
méghozzá két különböző sportágban.
Ugyancsak kivételes, hogy ez a fiatalember
egy olyan családból származik, amelynek
tagja korábbi több szlovák (ill. csehszlovák)
bajnoki címet is szerzett, ugyancsak két
különböző sportágban. Első olvasásra
szinte hihetetlen, de ez a sportoló köztünk
él. Vincze Dóka Krisztián két országos
bajnoki címet szerzett motocross-ban

iúsági kategóriákban, négy alkalommal
vett részt világversenyen, majd gokartba ült,
és a tavalyi versenyeredményei alapján mint
Szlovákia egyetlen válogatott versenyzője
részt vett január végén a legjelentősebb
gokart világversenyen – a Rotax Max
Challenge portugáliai Portimãoban rendezett
nagydöntőjében. Edzője és nagyapja egy
személyben Dóka Lajos, aki annak idején
Forma Easter autóversenyzőkén két országos
bajnoki címet szerzett, majd lóversenyistállót
alapított, amellyel 5 szlovák bajnoki címet
szerzett ügetősportban.
Krisztián a nyílt szlovák bajnokság
legeredményesebb
szlovákiai
versenyzőjeként
vívta
ki
a
világversenyen való részvétel jogát,
miután két külföldi versenyző
mögött a 3. helyet szerezte meg a
szériában. A nagydöntőt eredetileg
tavaly
decemberben
tartották
volna, azonban a járványhelyzet
áthúzta a szervezők számítását. „A
rendkívüli helyzet arra kényszerített
bennünket, hogy módosítsunk a
legrangosabb Rotax gokartverseny
időpontján. A világ legnagyobb
gokartversenyének szervezőjeként
a legfontosabb számunkra a
versenyzők, családjaik, csapattagjaik,

valamint alkalmazottjaink és a helyi szervezők
egészsége és biztonsága. Ezért úgy döntöttünk,
hogy a nagydöntőt 2021 januárjában
tartjuk meg” – nyilatkozta Peter Oelsinger,
a BRP-Rotax vezérigazgatója és vezetőségi
tagja. Krisztián a KRT Kirschenhofer
Motorsport istálló egyik technikusával utazik
Portugáliába, a versenyautókat a szervezők
biztosítják minden versenyző számára.
A 8 napos sportrendezvényen való részvétel
nem kis anyagi kiadásokkal jár. Ezek
biztosítása volt az edző szerint a legnehezebb
feladat, amely rá hárult, hiszen mint elmondta,
egykori vállalkozóként nem könnyű a másik
oldalon állni, és szponzorálás helyett szponzori
segítséget kérni. Annál is inkább, hogy bár
Krisztián jelenleg a város legeredményesebb,
nyugodtan kijelenthető, hogy világszínvonalú
versenyzője, további pályafutása egyáltalán
nincs biztosítva és ennek legnagyobb akadálya
– mint oly sok más esetben – a forráshiány.
A világverseny eredményeiről legközelebb
számolunk be.
(ik)
Lapzárta után érkezett a hír, hogy a Portugáliában január közepén bevezetett szigorítások, valamint az általános járványhelyzet
miatt a verseny januári időpontját is törölték.
A szervezők azt is kilátásba helyezték, hogy
a versenyt későbbi időpontban sem tartják
meg.
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Dobšinského posolstvo /
Mezei bokréta 2020

A Zselízi Városi Könyvtár minden évben olvasói versenyt rendez
gyermekkorú olvasói részére. A verseny célja az olvasás népszerűsítése
és a tudás gyarapítása a gyermekek és az iúság körében. A versenyt
minden év április 2-án, a gyermekkönyvek nemzetközi napján
hirdetik ki, és két részből áll. A szlovák nyelven olvasó gyerekek a
„Dobšinského posolstvo”, a magyar ajkúak a „Csontos Vilmos: Mezei
bokréta” elnevezésű
versenyen
vesznek
részt. Az év végén
kihirdették a 2020as évben már 21.
évadjába lépő verseny
l e g e r e d m é ny e s e b b
olvasóit. Eredmények:
D obšinského
posolstvo: 1. Eliška
Žiaková (6 éves, 38
elolvasott könyv), 2.
Peter Molnár (7, 37
könyv), Tibor Gurvai
(12, 37 könyv), 3.
Bianka Halgašová (9, 27 könyv), Simona Hanulová (12, 26 könyv).
Mezei bokréta: 1. Tóth Eszter (13, 52 elolvasott könyv).
A nyerteseknek szívből gratulálunk, és további, ezernyi irodalmi
történettel színesített kellemes olvasói élményt kívánunk. (msk)

Ember
a kergingőpályán

A Zselízi Városi Könyvtár a Barsi Csillagvizsgálóval karöltve a
2020-as évben immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a világűr
témájú képzőművészeti versenyét. Idén három óvoda és két zselízi
alapiskola vett részt. A szakmai zsűrinek nehéz dolga volt, mert
a
gyermekek
igazán szabadon
engedték
a
fantáziájukat
a
világűrről alkotott
képük kapcsán.
Összesen
14
alkotást
és
24
résztvevőt
díjaztak.
A
nyerteseknek
s z í v b ő l
gratulálunk! Az
összes
alkotás
megtekinthető
2021
első
negyedévében
a gyermek és
iúsági részlegen,
illetve a könyvtár
honlapján. (msk)

A zselízi Esterházy-mauzóleum története
Amint
lapunk
decemberi
számában
arról beszámoltunk, befejeződött a zselízi
római-katolikus temetőben található nemesi
sírbolt felújításának újabb üteme. Zselízi
Plébániahivatal a Nyitra Megyei Önkormányzat
pályázati felhívása keretében 4 ezer eurós
támogatásban részesült, amelyhez további ezer
euró önrészt biztosított. Korábban, 2015-ben az
objektum tetőszerkezete újult meg 5 ezer eurós
támogatással és 2000 eurós önrésszel, amelynek
nagyobb részét, 1200 eurót közadakozásból
biztosította az egyházközség.
De valójában kinek is szolgál örök nyughelyül
az építmény és mit lehet tudni történetéről?
A nyolcszög alaprajzú, neogótikus-eklektikus
stílusú mauzóleumot minden bizonnyal
Esterházy János Károly építtette családi
sírboltnak a 19. század első felében. Az első
személyek, akik itt alusszák örök álmukat,
1814-ben hunytak el. Ekkor halt meg a zselízi
főúr két gyermeke, Jozefa 6 és Gusztáv 3
évesen, egy évvel később pedig csecsemőként
Lujza. Egyes feltételezések szerint őket a temető
északi részén található Szent Anna-kápolnába
temették és csak később, amikor elkészült a
családi sírbolt, kerültek át ide.
A Szent Anna-kápolna a II. világháború idején
találatot kapott, és megsemmisült. Itt nyugszik
továbbá Esterházy Karolina (aki iránt a legenda
szerint Schubert plátói szerelmet táplált) és
Albert gyermeke, illetve felesége, Rozina (szül.

Tolnai Festetics)
csillagkeresztesés
palotahölgy
is. A kastélyépítő
János Károlynak
viszont
a
már vány tábla
tanúsága szerint
csak a szíve
nyugszik Zselízen,
teste a galántai sírboltba került, de végakarata
szerint a szívét ide hozták el.
Később itt kerültek örök nyugalomra unokái is, a
28 évesen elhunyt Breunner József és a 8 évesen
meghalt Breunner Ágost, illetve unokaveje,
Coudenhove Kunó, császári és királyi kamarás,
magyar királyi honvédezredes, az utolsó zselízi
gróf. Egy sírhely üres maradt, ide valószínűleg
Esterházy János Károly unokája, Coudenhove
(szül. Breunner) Ernestina került volna, ám
ő 1944 decemberében a szovjet csapatok
bevonulása előtt Ausztriába menekült, és alig
egy évvel később ott halt meg. Mindez azt
jelenti, hogy a mauzóleumban 9 holttest és 10
szív nyugszik.
A sírboltban található személyek:
• Gr. Esterházy János (Károly) – *1777 †1834
(élt 57 évet) – SZÍVE, kinek teste a galántai
sírboltban nyugszik
• Esterházy Rozina grófnő (szül. Tolnai

Festetics) csillagkeresztes- és palotahölgy
– *1783 †1854.8.2. (élt 71 évet)
• Crenneville-Folliot Karolina grófnő (szül.
Galánthai Esterházy) *1805 †1851.3.14. (élt 47
évet)
• Gr. Esterházy Albert császári és királyi
kamarás – *1812 †1845.12.27., Párizs (élt 33
évet)
• Esterházy Jozefa gróisasszony – *1808
†1814 (élt 6 évet)
• Gr. Esterházy Gusztáv - *1811 †1814 (élt 3
évet)
• Esterházy Lujza gróisasszony *1815 †1815
(csecsemőkorban meghalt)
• Gr. Breunner József - *1829 †1857.11.18. (élt
28 évet)
• Gr. Breunner Ágost - *1857 †1865.8.12. (élt
8 évet)
• Gr. Coudenhove Kunó - császári és királyi
kamarás, magyar királyi honvéd ezredes - *
Kecskeméten 1858.3.15. † Bécs, 1915.6.6. (élt 57
évet)
Csonka Ákos
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A karácsony a veszélyhezetben is a jótékonyság időszaka volt
A karácsony a hála, a vállalások és a jó
tettek ideje. Városunkban is feljegyeztünk
néhány jótékony eseményt.
A „Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban?”
címen meghirdetett gyűjtésbe a büntetésvégrehajtási intézet is bekapcsolódott.
Az intézet alkalmazottai 23 cipősdobozt
töltöttek meg. Ezeket a Lévai járás szociális
és idősotthonaiba szállítottak.
Horváth Krisztián, a büntetés-végrehajtási
intézet osztályvezetője: „A gondolatnak
nagy sikere volt az elítéltek körében is, akik
úgy döntöttek, kicsivel ők is hozzájárulnak
ahhoz, hogy a rászorulóknak kellemesebben
teljen a karácsonya. Az elítélteknek három hét
állt rendelkezésre, hogy a bevásárlásaikból
valamilyen apróságot a jótékonysági
gyűjtésbe ajándékozzanak. Az elítéltek és a
börtön alkalmazottainak adakozásából kb.

20 kg édesség, sós keksz, kávé, tea, de
kozmetikai szerek és ajándéktárgyak
is kerültek a dobozokba. A gyűjtésbe
bekapcsolódtak a zselízi Lienka
óvoda kisgyermekei is, akik a
dobozokba egyebek mellett saját
készítésű karácsonyi üdvözleteiket is
becsempészték, amiért külön köszönet
jár nekik. Ezeket a dobozokat a
zselízi Perla szociális otthon lakói
és a Prameň nádeje társulás kapta,
ez utóbbi az üzemeltetője a sárói
Centrum pomoci és a nagysallói
Samaritán szociális otthonnak. A
jótékonysági gyűjtés, és főleg az a sok
ember, aki ebbe a gyűjtésbe bekapcsolódott,
is bizonyítja, hogyha segítőkezet kell
nyújtani olyanoknak, akiknek nagyobb
szüksége van rá, képesek az emberek

összefogni, tekintet nélkül arra, hogy milyen
a gondolkodásuk, az anyagi helyzetük, vagy
éppen a rácsok túlsó oldalán helyezkednek
el. A karácsony erről is szól...”
(šh)

Ki mindenki harcol az első vonalban a láthatatlan ellenséggel? Ki az, aki többé,
és ki az, aki kevésbé veszélyeztetett? Orvosok? Nővérek? Biztonságiak?
Kováč Klára szerint elismerést érdemelnek az élelmiszerboltok elárusítói is.
Mindennap ki vannak téve a fertőzésveszélynek, s órákon át szájmaszkban
szolgálják ki a sok vásárlót, akik közül nem mindenki képes ebben a feszült
helyzetben megfelelően viselkedni. Úgy döntött, mindannyiunk helyett
köszönetet mond a bolti eladóknak...
Kováč Klára, aki a lekéri levendulakertjéről lett ismert, 42 db saját
forgalmazású, kézzel festett üvegbe töltött levendula bioszirupot ajánlott fel.
Polka Pálhoz, a zselízi múzeum vezetőjéhez fordult segítségért, aki a Zselízi
Városi Rendőrség közreműködésével az egészséges terméket tartalmazó
üvegcséket szétosztotta a zselízi élelmiszerboltok eladói között.

Mennyi szeretet fér egy karácsonyi díszített cipődobozba?
Karácsonykor, a szeretet ünnepén díszbe
öltöztetjük a szívünket, mosolyt csalunk
egymás arcára. A Mennyi szeretet fér egy
cipődobozba? elnevezésű kezdeményezés
tavaly ismét útjára indult karácsony
előtt. Célja cipődobozba csomagolt,
apró ajándékokkal kedveskedni, boldog

pillanatokat varázsolni az idősek otthonában
és szociális intézményekben élőknek,
jótékony
cselekedettel
lélekmelengető
élményt szerezni.

A kezdeményezésbe a zselízi szlovák
alapiskola
is
bekapcsolódott.
Petra
Tomašovičová
igazgatónőt
kérdeztük
az ajándékdobozok készítéséről. „Az
iskola tanulói közösen a pedagógusokkal,
nevelőkkel, szülőkkel együtt készítették és
csomagolták a meglepetéseket. A valami
illatossal (szappan, sampon,
dezodor), édessel (bonbon,
cukorka, csokoládé), sóssal
(sósperec,
mogyoró,
sós
pálcika), meleg itallal (kávé,
tea, forró csoki), olvasnivalóval
(keresztrejtvény,
könyv,
újság), emlékkel (a tanulók
által készített ajándékokkal,
üdvözlettel,
rajzokkal,
képekkel) és sok-sok szeretettel
megtöltött
cipődobozok
teteje és alja díszcsomagolást
kapott.
Az
összegyűjtött
ajándékdobozokat az iskola
elküldte az adományozás lévai
koordinátora által kijelölt gyűjtőpontra,
ahol a járványügyi helyzetre való tekintettel
a dobozokat karanténba zárták, majd
kérésünkre továbbküldték a Zselízen

működő PERLA szociális intézménybe.
Nagy
örömünkre
szolgál,
hogy
bekapcsolódhattunk a kezdeményezésbe, és
szeretetteljes meglepetést szerezhettünk az
intézmény lakóinak.”
A PERLA igazgatója, Holop Zoltán
ezúton is szeretné megköszönni az
iskola
igazgatónőjének,
tanárainak,
alkalmazottainak, a szülőknek és főleg
a kedves tanulóknak az ajándékokat.
„Szívük minden szeretetével, gyermeki
őszinteséggel,
versekkel,
rajzokkal
mosolyt csaltak a lakók arcára, akik
ebben a nehéz időszakban, távol az
otthonuktól,
hozzátartozóik
nélkül
töltötték a karácsonyt. A díszbe öltöztetett
dobozokban az ajándékok illata, régi
emlékeket idéző gyermekrajzok, kedves
versikék könnyeket csaltak a lakók
szemébe.”
Melengető érzés, hogy egy egyszerű
cipődoboz
mennyi
szívhez
szóló
meglepetéssel
teli
érzést
tartogat,
ha megtöltik szeretettel. Köszönet a
szívmelengető szeretetlángocskáért!
Kántor Mária
szociális rehabilitációs instruktor
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A legjobb pinot noir? Hát az Angel Wines-ból
Vannak borászaink, akik elérnek bizonyos
szintet,
aztán
mintha
egyhelyben
topognának. Persze ez nem mindig hátrány.

Az AWC Vienna a világ legnagyobb borversenye. 2020-ban 41 ország 1510 borászának
11 232 bora versenyzett a rendezvényen.
Olykor a műszaki és pénzügyi lehetőségek
adta korlátokról van szó, máskor az ügyfelek
köréhez vagy egy adott árszinthez való
alkalmazkodásról. Vannak azonban olyan
borászok, akiket a bor varázsa magával
ragadott, nem sajnálnak időt, pénzt, hogy
megközelítsék az elképzelt tökéletességet.
Azt mondják, hogy jó Dunajt készíteni egész
egyszerű. Elég, ha a kiváló nyersanyagot nem
rontjuk el. Az igényesség másik szélsősége a
pinot noir, amelyet a borászok többsége a
borkészítés főiskolájának tartanak. A pinot
noir egy nagyon igényes fajta. Érzékeny a
mikroklíma, a borász hozzáállása (és hogy
a magam nevében is szóljak, a fogyasztó)
szempontjából is.
Ám ha adva van a jó nyersanyag, nemes
szőlőfajta és a tökéletességre törekvő,
megfelelő adottságokkal rendelkező borász,
az eredmény olyan lehet, mint az Angel
Wines borászat 2018-as pinot noirja. A
bécsi AWC Vienna 2020 versenyen nem
csupán aranyérmet szerzett 91,9 pontos
eredményével, hanem a pinot noir királyi
fajta legmagasabban értékelt bora is lett. Az
Angel Wines borászatot butikborászatnak
is hívhatnánk. Tulajdonosa és borásza egy
személyben Vladimír Turčan, aki egyébként
egész életében teljesen mással foglalkozott,
és
csupán
2014-től
tevékenykedik
borászberkekben.
Ausztráliában
volt
gyakorlaton, ahol elsajátította a lehető
legkíméletesebb feldolgozás elvét. A gyártás
folyamatában úgy kíséri a szőlőt, hogy
annak megmaradjon az egyénisége. Szó
szerint veszi a „minél kevesebbet avatkozok
bele, annál jobb” mondatot. Ez így azonban
nagyon leegyszerűsített állítás, és akár azt is

sugallhatná, hogy a borral egyáltalán nem
kell törődni. Ennek az ellenkezője igaz,
különösen a pinot noir fajta esetében,
ahol fontos az érzés, a tapasztalat és
a folyamatos törődés. A szőlő a délszlovákiai térségből, a muzslai Faricka
– Öreghegy szőlészetből való. Bár nincs
jellegzetes jelzője, a cukortartalma elérte
a 26,5 °NM-et, ami a bogyós válogatásnak
felel meg. A szőlőt kézzel szüretelték, kis
ládákba rakva izotermikus gépkocsin
azonnal lehűtötték. Ezt 0 fok melletti
jeges macerálás követte, miközben
az említett filozófia értelmében nem
használtak a bor színintenzitását növelő
enzimeket.
A bor leendő karaktere szempontjából
fontos volt az új faanyag használatától
való eltekintés. A bor nagy hordóban

érlelődött,
amelyben
korábban
cabernet
sauvignon, majd merlot
volt, ezek kivették a fából a
cserzőanyagot, és kimerült
a fa aromatizáló potenciálja
is. Ez lehetővé tette a finom
lélegzést és a jellegzetesség
megtartását.
(Tibor Vittek, Vinotéka)

Pinot noir 2018
Illat: Illata mély, a fajta gyümölcsösségét adó érett, vagy akár aszalt magos gyümölcsöktől
– mint pl. a cseresznye, a vadmeggy, a túlérett vagy aszalt édesszeder – terjed gyönyörű
összhangban a régi fa leheletével puhított keserű csokoládé édes illatát, értékes fűszereket,
telt, meleg alkoholos testet ötvöző rétegekig.
Íz: A szájban a bor extraktív, strukturált, a kellemes lédús íz gyorsan előjön, a robusztus test
édeskés megnyilvánulása nem engedi kibontakozni a savas arculatot. Jelentősen strukturálja
a meleg, puha tannin, amely aszalt vagy kandírozott sötét bogyós gyümölcsös csokoládéba
megy át. Az ízkavalkádba akár a szilvalekvár is beletartozhat a magokkal együtt.
A lágy utóízben megjelenik a felhasznált fa és egy csomó gyümölcs.
A bor néhány órás átlélegeztetés során fejlődik. Főleg a gyümölcsössége kap hangsúlyt.
Robusztus, szépen érett borról van szó, amely nem terem gyakran. Az AWC Vienna-n kívül
aranyérmet szerzett a Pinot Masters speciális versenyen is; akkor még úgyszólván pelenkás
korban volt, és beverekedte magát a Nemzeti Borszalon legjobb száz bora közé, ami ez idáig
eme elegáns, nemes fajtából csak két bormintának sikerült. Arany értékelésben a tavalyi
Cseh-Szlovák Aranykupán is tündöklött.

1918. november 11-én fejeződött be az első világháború. Az évfordulóra emlékeztek
a mikolai temetőben, az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége és a Matica slovenská
helyi szervezeteinek képviselői, valamint Juhász András polgármester, akik az emlékműnél
koszorúkat helyeztek el.
(šh)
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Népszámlálás – február 15-től, illetve
április 1-től
A népszámlálás 2021. február 15-től
október 31-ig valósul meg, a történelem
során először kizárólag elektronikus
úton – a lakosság önmagát számlálja
meg internetes űrlapok kitöltésével,
mobiltelefonos applikáció segítségével,
a kapcsolati pontokon jelenlevő, ill.
házhoz
jövő
számlálóasszisztensek
igénybevételével. Változás, hogy az
asszisztensek segítségével végrehajtott
számlálás
időpontja
kitolódik. „A
járványhelyzetre való tekintettel a
kormány döntése alapján a asszisztált
népszámlálás időpontját kitoltuk, hogy
védjük a résztvevők egészségét. A
számlálóasszisztens segítségével történő
számlálás 2021. április 1-jén kezdődik, és
legkésőbb október 31-ig tart” – jelentette
ki Ľudmila Ivančíková.

Hogyan végezzük az önszámlálást?
A népszámlálás február 15-től hat héten
keresztül március 31-ig tart. Mindenki
adatközlőnek számít, akinek a Szlovák
Köztársaság területén állandó, átmeneti vagy
tolerált lakhelye van. A kitöltött adatok a
számlálás meghatározott pillanatához kötöttek,
amelyet 2021. január 1-jében állapítottak meg.
1. Önszámlálás önállóan vagy közeli személy
segítségével
A lakosok önállóan vagy közeli személy
segítségével
önszámlálást
végeznek
bármilyen színhelyen internetre kapcsolódott
számítógépen, tabletten, mobiltelefonon.
A népszámlálási űrlapot a www.scitanie.sk
honlapon találjuk. Az önszámlálást Android
és iOS rendszeres mobiltelefonos applikáció
segítségével is elvégezhetjük.
Az önszámlálás a népszámlálási űrlap
kitöltésének gyors, egyszerű módja, amely
során senki nem hatol be privát zónánkba.

2.
Önszámlálás
számlálóasszisztens
segítségével (2021. április 1-jétől – október
31-ig).
Amennyiben nem tudunk önszámlálást
végezni,
igénybe
vehetjük
a
számlálóasszisztensek segítségét. Minden
településen létrehoznak egy kapcsolattartó
pontot, ahol helyben áll rendelkezésre
asszisztens. Zselízen a kapcsolattartó pont a
városi hivatal lesz.
A településeken ún. mozgó asszisztensek
is tevékenykednek majd, akik igénylés
esetén (pl. mozgáskorlátozottság miatt)
meglátogatják a lakosokat, és segítenek az
űrlap kitöltésében. Ennek feltétele, hogy az
érdeklődő a népszámlálás első 2 hetében
jelezze igényét az önkormányzatnál vagy a
népszámlálási telefonközpontban. Zselízen a
számlálóasszisztens látogatási iránti igényt a
036/771 35 52-es telefonszámon lehet jelezni.
(ik)

A Perla példaértékűen védi lakóit a járvány ellen
A járvány miatt a legveszélyeztetettebb csoportba azok az
idős emberek tartoznak, akik egyben a szociális otthonok
lakói is. Városunkban három ilyen otthon működik: a Nový
domov (Új Otthon), a Grandpark és a Perla szociális otthon.
„A szükségállapot kihirdetése után azonnal intézkedéseket
fogadtunk el, megalakítottuk a válságstábot, amely
rendszeresen ülésezik és intézkedik a fenntartó útmutatása
szerint. Az SZK országos tiszti főorvosa és a Nyitrai
Kerületi Önkormányzati Hivatal utasításainak értelmében
betiltottuk a látogatást, valamint az intézményből a kijárást.
Szigorú higiéniai intézkedéseket vezettünk be, ügyfeleink
hőmérsékletét naponta kétszer mértük. Amíg hiány volt
szájmaszkban, az intézmény alkalmazottai varrták azokat”
– mondta a Perla igazgatója, Holop Zoltán, a járvány első
hullámának lefolyásáról.
Az alkalmazottakból
alakult munkacsoportok
egymást A Perla szociális otthon működtetője a Nyitrai Kerületi Önkormányzat. Az
váltották a szolgá- intézménynek 33 lakója van, róluk 25 fős személyzet gondoskodik.
latban,
és
arra
– szájmaszkban, kesztyűben, plexi arcpajzzsal védve.
ügyeltek, hogy az ügyfelek Még szigorúbb intézkedéseket vezettek be a járvány második
minél kevesebb emberrel hullámának érkezésekor, amikor az ügyfeleket és az alkalmazottakat
léphessenek kapcsolatba. rendszeres tesztelésnek vetették alá. Míg az első hullám alatt
Fokozottan figyeltek a mindenki negatív eredményt produkált, a második hullámban
fertőtlenítésre, vásároltak akadt egy alkalmazott, akinek a tesztje pozitív lett, és 10 napos
érintésmentes lázmérőket, karanténba kényszerült.
valamint germicid lámpát, Az őszi országos tesztelés során nemcsak az ügyfeleket és az
folyamatosan biztosították alkalmazottakat tesztelték, de az alkalmazottak hozzátartozóit is.
a
kesztyűt
és
más Holop Zoltán azt is elmondta, hogy a megszorító intézkedéseket, a
védőeszközöket.
Egyéb látogatási és kijárási tilalmat, a családtagok hiányát a lakók nagyon
felszerelést a fenntartótól nehezen viselik: „A legnehezebb a karácsonyi időszak volt. Az
kaptak.
otthon biztosítja számukra a videóbeszélgetéseket a rokonokkal,
A látogatást a nyár barátokkal Skype-on keresztül.” Az alkalmazottak kétharmada
Holop Zoltán igazgató vezetésével haté- folyamán nagyon szigorú már megkapta a védőoltást, az otthon lakóit február elejétől kezdik
konyan védekeznek a járvány terjedése biztonsági intézkedések oltani önkéntes alapon, ill a döntésképtelen személyek esetében a
ellen az intézményben.
közepette engedélyezték törvényes képviselő tájékozott beleegyezése alapján.
(šh)
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Második szakaszába lépett a népszámlálás

Az SZK statisztikai hivatalának legszélesebb Esély megtudni, miként változott az SZK SH szociális statisztikák és demográfia
körű projektje, a 2021-es népszámlálás, élet
szekciójának vezérigazgatója.
ház- és lakásösszeírás első fázisa 2020. június Az
összeírás
első
szakaszában
1-jén kezdődött, és 2021. február 12-ig tart. megszerzett adatok feldolgozásuk után Régiónk az élen
Az első fázisban az önkormányzatokkal nélkülözhetetlen
kiindulási
pontjai A jelenlegi nehéz helyzet ellenére 2020.
együttműködve a ház- és lakásösszeírás lesznek a települések területrendezési december 2-án országosan 92 százaléknál
keretében a hivatal egyedülálló adatokhoz tervezeteinek, pl. a közlekedés, a parkolás tartott a lakások feldolgozottsága. A
jut a lakhatás helyzetéről és minőségéről. vagy különféle szolgáltatások terén. A népszámlálás első fázisa így a tavalyi év
A települések csaknem kilenc hónapon régiók részletes áttekintést szereznek végén a sikeres befejezés küszöbén állt. A
keresztül a cenzusok történelmében először az új lakások számáról, a lakatlan február 12-i határidőig volt idő az esetleges
elektronikusan, a lakosság részvétele nélkül ingatlanok arányáról vagy a lakások módosításokra és kiegészítésekre is.
rögzítették a megközelítőleg kétmillió felújításáról. A népszámlálási adatokkal A legjobban a Nyitrai kerület haladt
háztartás adatait.
összekapcsolva áttekintést kapunk arról, előre a házak és lakások feldolgozásában:
Az összeírás tárgya minden lakott vagy hol érdemes új lakásokat, infrastruktúrát, december
2-ig
98
százalékos
lakatlan lakás, esetleg egyéb, az összeírás pl. gyógyszerészeteket, üzleteket, iskolákat feldolgozottságot ért el, sőt, Nyitra város
időpontjában lakás céljára szolgáló lakott vagy óvodákat, idősgondozókat stb. építeni. már 100%-on állt.
hely. Ezek közé sorolandók például a A kulcspartnerek ebben az ez esetben az Renáta
Dušová, SZK
SH
nyitrai
romatelepeken található lakott viskók, önkormányzatok.
igazgatója: „Ahogy már korábban is
amelyek nem kaphatnak
megállapítottam, a Nyitrai kerület
házszámot, tehát nem
települései elejétől fogva felelősen és
szerepelhetnek a címek
aktívan álltak hozzá a házak és lakások
jegyzékében,
továbbá
összeírásához. Régiós szakértőink napi
lakott garázsok, lakás
kapcsolatban voltak a települések
céljára szolgáló hajók,
megbízott személyeivel, módszertani
lakott, ám még átadás
segítséget
nyújtottak
nekik
az
előtti
házak, illetve
összeírás elektronikus rendszerének
további,
elsődlegesen
kezelésében. A statisztikai hivatal
nem
lakás
céljára
kerületi
kirendeltsége
nevében
szolgáló objektumok.
szeretnék őszinte köszönetet mondani
„A
népszámlálás,
az
önkormányzatok
megbízott
ház- és lakásösszeírás
dolgozóinak, de a polgármestereknek
a történelem során
is az együttműködésért és az intenzív
először valósul meg
munkáért, annál is inkább, hogy a
teljesen elektronikus
2020-as év rendkívül nehéz és egyéb
módon, és egyúttal
kihívásokkal teli volt.”
a lakosság terhelése
„Zselízen a városi hival három
nélkül. Ugyancsak első A városi hivatalban Mariana Dobrovická vezetésével egy háromtagú, dolgozójá végezte a lakások és házak
ízben használjuk ki megfelelően kiképzett csapat dolgozik a népszámlálás ügyvitelével. összeírását, akik az első fázisban a
maximális mértékben Sikeresen lezárták az első szakaszt, februárban kezdik a másodikat.
területi előkészítést hajtották végre, és
a rendelkezésre álló
együttműködtek a lakásgazdálkodóadatbázisokat” – nyilatkozta Alexander Szlovákia Statisztikai Hivatala a 2021-es vállalatokkal. E vállalatok adatai, a
Ballek, a statisztikai hivatal elnöke. népszámlálás során csaknem háromezer város ingatlannyilvántartása, valamint
A népszámlálás 100 éves szlovákiai önkormányzattal működik együtt. Minden az adóbevallások adatbázisa nagyban
hagyományára építő összeírás hosszú település vagy pozsonyi, kassai városrész a
segítségünkre
volt
az
adatok
ideje előkészített projektjéért a statisztikai megbízott személyek által ellenőrzi a feldolgozásánál és rendszerezésénél. A
hivatal felel. A lakásokra fókuszáló területén összeírt házak és lakások adatait, lakásgazdálkodókkal – a lévai OSBD
első fázist 2021 februárjában követi a saját forrásból, ill. a lakásgazdálkodási és az IFM Rt-vel – való együttműködés
vállalatok tájékoztatása alapján megszerzett nagyszerűen működött. Az összeírásban
következő – maga a népszámlálás.
A népszámlálás, ház- és lakásösszeírás további adatokkal egészíti ki. A kitöltött megszerzett
információkból
sokat
elsődleges célja olyan objektív adatok kérdőíveket az elektronikus népszámlálás megtudunk a lakások tulajdoni formájáról
beszerzése, amelyek
eredményeként www.scitanie.sk honlapján, egy egységes és a közművekre való csatlakozásáról.
képet kapunk a házak és lakások adatbázisban gyűjtik össze. „A célunk Az adatok fontos kiindulópontjai
koreloszlásáról,
a
lakott
terület az volt, hogy jelentősen csökkentsük az lesznek a tervezett szennyvízcsatornakiterjedéséről, a tulajdonjog formáiról, önkormányzatok adminisztratív terhelését, építésnek, az utak javításának és nem
a lakott helyiségek számáról az egyes a lehető leghatékonyabban felhasználjuk a utolsósorban a területrendezési terv
lakóegységekben, a fűtés módjáról, a már meglévő adminisztratív adatforrásokat, esetleges módosításainak. A város bővíti
közművesítéséről, a fürdőszobák és pl. a címek jegyzékét vagy a telekkönyvet, ismereteit a lakások és a családi házak
a toalettek felszereltségéről, illetve és előre töltsük ki az információk egy álapotáról mint az életminőség egyik
újdonságként az épületek felújításáról, részét. Ugyancsak lehetővé tettük a kezelők mutatójáról, – nyilatkozta Mariana
falaik és tetőszerkezeteik szigeteléséről, adatainak lehető legkedvezőbb exportját” Dobrovická, a városi hivatal vezető
– hangsúlyozta Ľudmila Ivančíková, az népszámlálóbiztosa.
ablakcseréjéről vagy hozzáépítéséről.
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Csökkennek az adóbevételek, 2018 szintjén lesznek
A városi képviselők a tavalyi év utolsó, decemberi ülésén hagyták jóvá az idei
költségvetést, amely 7,92 millió eurós bevétellel és kiadással számol. A jóváhagyott
büdzsé szerint a város adóbevételei csökkennek, míg a nem adó jellegű bevételek az
utóbbi évek szintjén maradnak.
A város idén 3,29 millió eurós adóbevételre számít. Ezzel szemben a tavalyi
év adóbevételei kb. 3,35 millió eurós szinten várhatók (az eredetileg tervezett
2020-as adóbevétel 3,57 millió euró volt), 2019-ben pedig a város 3,45 millió eurós
adóbevételt ért el. Amennyiben a költségvetés készítőinek előrejelzése pontos lesz,
az idei adóbevételek a 2018-as év szintjén lesznek, amikor Zselíz 3,25 millió eurós
bevételre tett szert adókból.
A korábbi évekhez képest elsősorban a részesedési adóbevételek (a természetes
személyek jövedelemadójából az önkormányzatoknak újraosztott pénzcsomag)
csökkennek. Ebből a forrásból Zselíz idén várhatóan 2,44 millió eurós bevételt
ér el, míg tavaly ez az összeg 2,54 millió euró (az eredetileg 2020-ra tervezett
bevétel 2,7 millió euró volt), tavalyelőtt pedig 2,67 millió euró volt. 2018-ban
városunk az ideihez hasonló, 2,46 millió eurós részadó-bevételt könyvelt el. A helyi
adóbevételek nem változnak az elmúlt évhez képest, ami azt is jelenti, hogy a lakosság
adókötelezettsége nem növekszik. Az adón kívüli bevételek (tulajdonból származó
bevételek, adminisztratív és egyéb illetékek) a tavalyi évek szintjén maradnak, a város
420 ezer euróra számít ebből a tételből.
(ik)

A város 2021-es költségvetése
Rendes bevételek
Rendes kiadások
Különbség
Tőkealapú bevételek
Tőkealapú kiadások
Különbség
Bevételek a pénzügyi oper. nélkül
Kiadások a pénzügyi oper. nélkül
Különbség a pénzügyi oper. nélkül
Bevételi pénzügyi operációk
Kiadási pénzügyi operációk
Különbség
Költségvetés összesen
Bevételek összesen
Kiadások összesen
Különbség összesen

6 151 722,97
6 101 708,54
50 014,43
1 167 688,66
1 514 893,09
-347 204,43
7 319 411,63
7 616 601,63
-297 190,00
600 000,00
302 810,00
297 190,00
7 919 411,63
7 919 411,63
0,00

Továbbra is ráfizetéses a hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás Zselízen továbbra is ráfizetéses lesz. Erről a
decemberben jóváhagyott városi költségvetés számai tanúskodnak,
amelyek szerint a város hulladékdíjból származó jövedelme idén
210 ezer euró lesz, ugyanakkor a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
kiadásokat 246 ezer euróban állapították meg. Továbbra is fennáll
tehát az eddigi helyzet, amelyben a hulladékgazdálkodás a város
számára ráfizetést termel.
A számokból következik, hogy a város idei ráfizetése 36 ezer
euró. Ha ezt az összeget szétosztjuk Zselíz kb. 6800 lakosára, egy
személyre 5,3 eurós illetékemelés kellene ahhoz, hogy az eredmény
kiegyensúlyozott legyen. Természetesen az egész nem ennyire
egyszerű, hiszen a háztartások mellett a hulladékdíjat vállalkozások
és szervezetek is fizetik.

A települések többsége tavaly év elején – elsősorban a hulladéklerakatok díjszabás-emelkedése, valamint a részadó várható csökkenése
miatt – megemelte, majd egy sor önkormányzat idén tovább emelte
a szemétdíjat. Zselíz e tekintetben kivételt képez, hiszen a tavalyi
emelést nem követte idén hasonló lépés. Amennyiben azonban nem
tudjuk radikálisan emelni az osztályozott hulladék arányát, a jövőben
nem kerülhetjük el a további jelentős áremelkedést, mivel a hulladéklerakati díjak a jövőben várhatóan tovább emelkednek. Emellett a
hulladékgazdálkodás pénzügyi egyensúlyát egyre gyakrabban kérik
számon az önkormányzatokon a főellenőrök és a számvevőszék. Éppen
ezért városunkban is a következő időszak egyik legnagyobb kihívása
e téren az osztályozott hulladék arányának növelése lesz, amely a
hulladékdíj féken tartásának egyetlen eszköze marad.
(ik)

Nyitra megye elfogadta 2021-es a költségvetését
Nyitra Megye Önkormányzata decemberi
képviselő-testületi ülésén elfogadta a 2021re tervezett költségvetését, mely a korábbi
évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott, a bevételi
és a kiadási oldalon egyaránt 275 millió 546
ezer euró szerepel.
A
járvány gazdasági következményeinek
lesújtó hatása ellenére a költségvetés 265 millió
111 ezer €-s dologi kiadásai a megye által
fenntartott illetve támogatott intézmények
méltó üzemeltetésére adnak lehetőséget, anyagi
fedezetet. A kiadási oldal legnagyobb része
a dologi kiadásokat foglalja magába, mivel a
beruházási költségek 10 millió 435 ezer eurót
tesznek ki.
„A költségvetés tartalmazza a megyei utak
2021-ben megvalósuló burkolat-felújítását
7 millió € értékben, illetve a megpályázott
EU-támogatások önrészét, ezen belül a
megyei II. osztályú utak IROP-ból támogatott
burkolat-felújításának önrészét, amelyet a
megye saját költségvetéséből fedez. Jó hír,

hogy a gazdasági visszaesés miatt a lezajlott
közbeszerzések a tervezettnél alacsonyabb
összegeket generáltak, így a keretösszegekből a
korábbinál több útszakasz újulhat meg. A Lévai
járás tekintetében ebből a csomagból újul meg
a Szalka és Ipolypásztó közötti, illetve a Léva—
Deménd szakasz is. A megyei költségvetésből
2021-re tervezett burkolat-felújítások 68
százaléka a megye déli részén valósulnak meg.
Ide tartozik pl. Ipolyság—Felsőtúr közti 2,9
km-es szakasz, a Kisölved—Garamsalló közti
szakasz (2 km); Nyírágónál 1 kilométeres;
Csekénél 460 méteres, illetve Farnadnál 1,7
kilométeres szakaszok burkolat-felújítása. Jó hír
továbbá, hogy a kultúra, sport és idegenforgalmi
támogatásokat nem a korábban tervezett
mértékben csökkentették, így a megye a civil
szervezetek, önkormányzatok, egyesületek
munkáját jövőre is támogatni tudja. A sport
támogatásokat 450 000 eurós keretösszeggel,
a kultúra támogatásokat 500 000 €-val, a
LEADER projektek támogatási keretét pedig

4 300 000 euróval fogadtuk el” – tájékoztatott
a pénzügyi részletekről Csenger Tibor, Nyitra
megye alelnöke.
A megyei képviselők jóváhagyták továbbá
azt a stratégiai dokumentumot, mely
a
következő, 2021—2027-es
Európai
Uniós ciklus forrásainak merítési tervét
tartalmazza a regionális fejlesztésekre.
Elfogadták azt a területfejlesztési stratégia
bevezető jelentését is, amelyet az újonnan
létrehozott
Beruházási,
Régiófejlesztési
és Informatizálási Minisztérium és az EU
illetékes szervei kértek a megyétől. „Ebben
a dokumentumban kellett felvázolni a
regionális fejlesztés fő irányvonalait a
következő 7 + 3 éves programozási időszakra.
Fontos, hogy a megye déli járásainak érdekei
alapvetően ne sérüljenek ebben a 10 éves
periódusban és a fejlesztések súlypontjai ne
csak a nagyobb városokra, járási székhelyekre
összpontosuljanak” – tette hozzá Csenger
Tibor.
Csonka Ákos
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Folynak az új pályázati időszak előkészületei
Habár országszerte számos beruházás
valósult meg az utóbbi pályázati
időszakban EU-s forrásokból, jelen állás
szerint Szlovákiának alig 60%-ban sikerült
merítenie a rendelkezésre álló keretet,
felhasználatlanul hagyva közel 8 milliárd
eurót. A jelenleg gyakorlatban levő elv
szerint a forrásokat a programozási
időszak vége után további három évig
felhasználhatják a tagországok, így tehát
a 2021—2027-es időszakra jóváhagyott
18,6 milliárd € mellé továbbra is
rendelkezésre áll a közel 8 milliárd €, ami
együtt megközelítheti a 27 milliárd eurót.
Ezenfelül rendelkezésre áll majd mintegy
7,5 milliárd euró az EU Felújítási Alapjából,
illetve a járványhelyzet miatt visszaesést
orvosolni igyekvő EU-s 9,7 milliárd eurós
hitelkeret, így az elkövetkező években 43,8
milliárd eurót használhatunk fel EU-s
forrásból az ország fejlesztésére.
Az
új
2021–2027-es
pályázati
időszak többek közt a régiófejlesztési
projektkiírások struktúrájában is eltér
majd az előző időszak gyakorlatától.
Korábban a kiírások úgy működtek, hogy
a keretegyezmények alapján elkészült
fejlesztési dokumentumokra szabva jelentek
meg a kiírások, amelyekre a jogosult
pályázók reagálhattak, kidolgozhatták a
megfelelő projektet és támogatási kérvényt,
a jövőben a LEADER programból ismert
elvek alapján működnének a kiírások.
Eszerint a fejlesztési impulzusok a régiókból
érkeznének, ahol a leginkább ismerik az
adott területek fejlesztési szükségleteit és
lehetőségeit.
„A
beruházásokért és regionális
fejlesztésekért felelős
minisztériumnak
az az elképzelése, hogy alulról jöjjenek
az ötletek, javaslatok, ne a korábbi
gyakorlat
érvényesüljön,
amikor
központilag meghatározott javaslatokat
próbáltak megvalósítani a
régiókban.
Mindannyian
egyetértettünk
abban,
hogy a régióknak kell megtervezniük
saját fejlődési pályájukat. Ezért a megyék
hivatalainak koordinálása alatt minden
járásban elindult egy többfordulós szakmai
egyeztető fórum, melyeken polgármesterek,
vállalkozók, a civil szektor képviselői és
régiófejlesztési szakemberek gyűjtötték
össze az adott régió fejlesztési ötleteit,
elképzeléseit, szükségleteit” – tájékoztatott
a stratégiaalkotás folyamatairól Csenger
Tibor, Nyitra megye alelnöke.
Az új hozzáállás szellemében készül megyei
szinten az új stratégiai dokumentum is. Az
elnevezése is változott, újonnan Integrált
Területi Stratégiaként említik (az egykori
Gazdasági és Szociális Fejlesztési Program

– PHSR, ill. PHRSR alternatívája). „Az
Integrált Területi Stratégiát a PHRSRhez hasonló módon, a partnerségi elv
figyelembevételével és a szocio-gazdasági
partnerek részvételével dolgozzák ki a
2021–2027-es programozási időszakra.
A dokumentum része lesz az Integrált
Területi Beruházási Tervezet, amely a

esetekben nem zárja ki ennek használatát
sem” – tájékoztat honlapján Nyitra megye.
Az egyeztetések alapján készült el az a
13 integrált területi beruházási tervezet
is, amely több területet igyekszik lefedni.
Az eddig elkészült javaslatcsomagot
a
megyei testületen jóvá is hagytuk,
mivel
továbbítani
kellett
Remišová

Az említett 13 integrált területi beruházási
tervezet:
1. a víz- és hulladékgazdálkodás integrált
infrastruktúrája;
2. a természeti katasztrófák megelőzése és az
éghajlatváltozás mérséklése;
3. a barnamezős területek helyreállítása és a
környezeti terhek enyhítése;
4. integrált, ökológiai és hozzáférhető
közlekedés;
5. fenntartható intelligens (smart) energetikai
közösségek;
6. komáromi gazdasági zóna (kikötő
fejlesztése);
7. attraktív, komplex idegenforgalmi kínálat
kialakítása a helyi turisztikai sajátosságok
alapján;

8. regionális innovációs és fejlesztési központ
kialakítása az ipar, az intelligens (smart)
mobilitás, valamint a mezőgazdaság és az
élelmiszer-feldolgozás fejlesztésére;
9. fenntartható
regionális
agrárélelmiszeripari komplexum és különösen a
feldolgozási és forgalmazási lánc fejlesztése;
10. a szociális gazdaság fejlesztése;
11. az intelligens (smart) szociális és
egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése,
különös tekintettel a megoldások és
eredmények összetettségére;
12. innovatív oktatás;
13. a kulturális-, a sport-, és a közösségi élet
fejlesztése

területi stratégia megvalósításának egyik
kulcsfontosságú pénzügyi eszköze. A
beruházási tervezetek az integrált területi
stratégiák olyan részei ezek integrált
projektcsomagjainak keretében, amelyeket
az EU minden forrásából támogatnak majd
az összes politikai cél keresztmetszetében.
Az integrált területi beruházási tervezetek
lépnek az eddigi, keresletre orientált
rendszerének a helyébe, ám különleges

miniszter
asszony
szaktárcájának.
A
beruházásügyi, területfejlesztési és
informatikai minisztériumban a megyei
javaslatokból egy egységes stratégiai
dokumentumot készítenek, amelyet majd
Brüsszelben tárgyalnak meg, hogy az EU-s
alapelvek szerint meghatározott prioritási
tengelyeket összhangba hozzák a regionális
javaslatokkal” –
nyilatkozta a megyei
alelnök.
(tsák, ik)

Nem változik az ingatlanadó
Miután a tavalyi évkezdetet egy sor negatív előrejelzés előzte meg a közpénzek alakulását
illetően, az önkormányzat meghatározó többsége 2020 elején megemelte a helyi adókat
és illetékeket. Az elmúlt év a koronavírus-válság, illetve a járvány terjedésének lassítására
hozott intézkedések miatt végül jelentősen „alulmúlta” a legpesszimistább előrejelzéseket
is. Az önkormányzatok többsége ezért ez év elején ismét adóemeléshez folyamodott,
amely elsősorban az ingatlanadót és a hulladék-illetéket érintette.
Nem úgy Zselízen, ahol a helyi adók a tavalyi szinten maradtak. A képviselő-testület
decemberben hagyta jóvá az ingatlanadót szabályozó rendeletet, amely nem számol
adóemeléssel. Juhász András polgármester szerint a város a múlt években felelősen
gazdálkodott, ezért a részadó tavalyi, és várhatóan idei csökkenése ellenére sem
kényszerül megemelni a helyi adókat. Nem szeretné ugyanis a pénzügyi nyomást a
lakosságra hárítani, amely egyébként is nehéz helyzetben van a járványhelyzet elhúzódó
negatív alakulása miatt.
Zselíz idén 265 ezer eurós, telekadóból származó bevétellel számol, az épületek
után befizetett adó várható összege 320 ezer, a lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek után kivetett adóbevételek várható összege 28 ezer euró. Az aktuális
rendelet alapján a családi házak és lakások tulajdonosai 0,25 euró adót fizetnek
négyzetméterenként, vállalkozási helyiségek után négyzetméterenként 1, ipari
létesítmények esetében 1,4, egyéb, vállalkozás céljára szolgáló épületek esetében pedig
1,8 eurónyi adót kell befizetnie a tulajdonosnak. A termőföld esetében az adókulcs a
meghatározott négyzetméterenkénti ár 0,53 %-a, udvarok, beépített területek ill. építési
telkek esetében az adókulcs 1%.
(ik)
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Tisztelt Polgártársak!
Néhány hete ért véget a 2020-as év. Olyan év volt, amely sok újdonságot
hozott életünkbe, amelyhez nemcsak hogy nem szoktunk hozzá,
hanem korábban nehezen is tudtuk volna elképzelni. Igen, elsősorban
a koronavírus elleni intézkedésekre és az abból adódó korlátozásokra
gondolok.
Ahogy többségüknek, úgy nekem és családomnak is hozzá kellet
igazítanom életemet az új szabályokhoz, és vártam, hogy a szakemberek
a politikusokkal egyetemben megtalálják a helyzet megoldását. A
figyelmemet arra irányítottam, ami erőmhöz és lehetőségeimhez mért
volt, hogy megfelelően befolyásolhassam és változtathassam városunk
sorsát.
Már hat éve, hogy életem összefonódik városunkkal, és így minden évet
ebből a szempontból értékelek: mit sikerült elérnünk, és mi mindent
próbálunk meg elérni a következő évben. Türelmetlenül figyelem: a
számos megkezdett pályázatból melyik hoz végre valós eredményeket.
A múlt év végén nagy örömöt szerzett, amikor megtudtam, hogy a
kastély részleges felújítására irányuló projektjeink sikerrel kecsegtetnek.
Kitűnő hír volt számomra – és biztosan a város összes lakosa számára
is –, hogy a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta a zselízi

szennyvízcsatorna-rendszer teljes kiépítésére
irányuló pályázatot, amely Garammikolát
és Szódót is lefedi. Örömre ad okot, hogy
a városi hivatal és a képviselő-testület
igyekezete meghozza gyümölcsét, amely a
város régóta fennálló gondjait orvosolja.
Városunk összes sikerét beárnyékolja
az a tudat, hogy Önök közül, kedves
polgártársak, nem mindenkinek adatik meg,
hogy élvezze munkája gyümölcsét. Elsősorban
azokra gondolok, akik a koronavírus elleni
korlátozó intézkedések által leginkább sújtott területeken dolgoznak,
vállalkoznak, és azokra is, akiket a betegség bármilyen módon elért.
Kívánom, hogy minden rossz minél előbb véget érjen, és hogy életeink
ismét normális kerékvágásba kerüljenek.
Tisztelt Polgártársak! Köszönet minden jóért, amit 2020-ban tettek!
2021-ben jó egészséget, sok erőt az akadályok legyőzéséhez, sok szeretetet
és jó emberi kapcsolatokat kívánok Önöknek!
Juhász András, polgármester

Képviselői köszöntők
Több képviselő is élt a lehetőséggel, hogy lapunk oldalain köszöntse a városunk lakosait.
Kovács Kázmér
Az új év nem csupán egy adat a naptárban. Sokunk számára új tervek kezdetét, olyan
új célok felállítását jelenti, amelyeket az elkövetkező 2021-es évben mind szakmai
téren, mind pedig a magánéletben meg szeretnénk valósítani.
Minden jót kívánok Önöknek, hogy vágyaik és kívánságaik teljesüljenek. Egyúttal
szeretném mindannyijukat megkérni: együttes erővel tegyünk meg minden azért,
hogy városunk olyan hely legyen, ahol teljes értékű, elégedett életet élhetünk, ahová
a világ bármely pontjára szakadt gyermekeink büszkén és örömmel járnak majd
vissza. Egy olyan helyet teremtsünk, amilyenre mindannyiunknak szüksége van.
Csonka Ákos
Különös év volt a 2020. Gyakorlatilag minden eddig megszokott dolog a koronavírus
árnyékában telt, ami fura kombinációkat eredményezett, ettől függetlenül mindenki
megpróbálta a legzavartalanabbul élni az életét. Arra talán jó. Mint közösségi személy
negatívan értékelem az évet, ugyanis kevés rendezvény valósulhatott meg, amelyek
az élet savát-borsát adják. Remélem, a következő év kedvezőbb lesz annál, mint
amit magunk mögött hagyunk, és újra a régi életünket élhetjük. Zselízi képviselői
szempontból ugyanakkor a pandémia hatására kialakult gazdasági recesszió dacára
is pozitív évet zárhatunk. Több fontos projektben történt előrelépés. Városunk folytatja útját a
fejlődés irányában. Persze temérdek még a teendő, de a város erejéhez és képességeihez mérten
lépésről lépésre haladunk. Kívánok minden zselízinek (és máshonnan olvasónak) jó egészséget s
minden jót az új évben, nem utolsó sorban kívánom, hogy városunkért, egymásért a jövőben is
minél hatékonyabban tevékenykedjünk együtt.
Sokol László
Nehéz év van mögöttünk. Egy új betegség árnyékában telt, amelynek súlyát sokan
csak fokozatosan vettük tudomásul. Az új évbe is drámai helyzetben léptünk – a
megtelt kórházak lehetőségeik határán voltak, a COVID-19 egyre csak terjedt a
világban és egyre inkább régiónkban is. Ugyanakkor megláthattuk a fényt az alagút
végén, és van remény, az ember nem adja fel.
Az új évben új kívánságokat, elvárásokat, elhatározásokat fogalmaztunk meg.
Ezek többnyire mindnyájunknál különbözők, idény azonban sok átfedés lehetett
köztük. Például a kívánság, hogy megszabaduljunk a vírustól, az elvárás, hogy ebben a szakértők,
a politikusok, az elöljárók segítsenek, valamint az elhatározás, hogy egészségesebben élünk, hogy a
jövőben jobban meg tudjunk felelni hasonló kihívásoknak. Városunk minden lakosának kívánom,
hogy váljanak valóra kívánságaik és elvárásaik, az elhatározásaikat pedig saját maguk váltsák
valóra. Víruskérdésben negatív, hangulatban viszont pozitív 2021-es évet kívánok!

Tisztelt
Olvasóink!

Február van, és önök lapunk idei első
számát tartják a kezükben. Már év vége
felé, amikor lapunk decemberi számát
szállítottuk az eladóhelyekre, sejtettük,
hogy a kijárási tilalom ideje alatt,
amikor az üzletek többsége zárva tart,
nem lesz egyszerű lapunkat eljuttatni
az olvasókhoz. Városi újságunknak a
városunk életében történő eseményekről
kell szólnia, ám ha nincs kulturális és
társadalmi élet, nehezen oldható meg,
hogy a lap élettel teli legyen.
Bízunk benne, hogy mindezt megértik,
és hogy örömüket lelik majd a most
megjelenő január-februári számban.
Végül is örömre adhat okot, hogy sok-sok
évnyi várakozás után a környezetvédelmi
minisztérium végre jóváhagyta városunk
szennyvízcsatorna-hálózatának bővítésére
benyújtott pályázatát, ez valóban a lehető
legjobb hír. Ahogy az is, hogy a számos
beruházás, már megvalósuló pályázat
mellett annak lehetünk tanúi, hogy
városunk önkormányzata a rengeteg
gond és akadály közepette továbbra is
keményen dolgozik, és halad előre.
Tisztelt Olvasó! Az év elején mi
is
csatlakozunk
Juhász
András
polgármesterünk jókívánságához, amelyet
lapunk hasábjain fogalmazott meg: „Hogy
minden rossz minél hamarabb véget
érjen, és hogy életeink ismét normális
kerékvágásba kerüljenek.”
És hogy minél hamarabb elsősorban jó
híreket hozhassunk önöknek – tesszük
hozzá.
A szerkesztőség

2

2021.január-február

Zselízi Hírmondó

Decemberben jóváhagyták a költségvetést
A zselízi városi képviselő-testület december 16-án a városi testület felesleges vagyonná nyilvánította a szóban forgó területet,
hivatal esketőtermében tartotta tavalyi utolsó, a választási a városi hivatalt pedig utasította, hogy hozza nyilvánosságra a
időszak 23. testületi ülését, ismét a nyilvánosság részvétele nélkül. város eladási szándékát 7,56 eurós négyzetméterenkénti áron,
Bevezetőben a testület jóváhagyta a 2021-es évre vonatkozó tehát összesen 325,08 euróért. Kepka Márk képviselő arról
ingatlanadót szabályozó 2020/3 sz. általános érvényű rendeletet tájékoztatta kollégáit, hogy egy keskeny területről van szó az –
(ÁÉR). Hozzászólások nélkül fogadták el a képviselők az idei egyébként a Csemadok tulajdonában levő – épület nyugati falánál.
költségvetést, valamint a tavalyi
A társadalmi szervezet
büdzsé utolsó módosítását, majd
a
Sacher
polgári
tudomásul vették a 2019-es
társulással közösen fel
zárszámadás könyvvizsgálatáról
szeretné újítani ezt az
szóló tájékoztatót. A jóváhagyott
épületrészt,
beleértve
idei költségvetés 7,9 millió
a pincelejárót, magát a
eurós bevétellel és kiadással, a
pincét és a homlokzatot.
rendes költségvetésben 50 ezer
A
képviselők
eurós többlettel, a tőkeforgalmi
jóváhagyták a testületi
költségvetésben 347,2 ezer eurós
ülések
tervezett
hiánnyal számol.
időpontjait és színhelyét
A
testület
tárgyi
teher
az
első
félévre,
létesítését hagyta jóvá néhány, a
valamint a főellenőr
munkásszállóhoz közeli városi
tevékenységének tervét
telken
a
Nyugat-szlovákiai
is erre az időszakra,
Áramelosztó
Rt.
részére.
és képviselői javaslat
Ennek oka a városi hivatal
alapján jóváhagyták a
vagyonkezelési
osztályvezetője
főellenőr
fizetésének
szerint
a
munkásszálló A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a városi képviselő-testület ülé- 10
százalékában
felújításával, ill. a villamosenergia- seit az utóbbi hónapokban a nyilvánosság részvétele nélkül tartják a városi megállapított
tavalyi
hálózat – az épülethez vezető hivatal esketőtermében.
második
féléves
kis- és nagyfeszültségű vezetékek
jutalmát is. Tudomásul
– bővítésével függ össze. Haris
vették a határozatok
Péter szerint a jelenlegi vezetékek nem elégségesek az épület ellenőrzéséről, a városi rendőrség novemberi tevékenységéről
felújítás utáni követelményei számára. Az eljárásnál különös szóló beszámolót, valamint a Zselíz város tisztségviselőinek
tekintettel volt a testület arra, hogy az infrastruktúra-bővítést a munkaviszonyáról, tisztségeiről, tevékenységéről és vagyonjogi
jelenlegi tulajdonos és beruházó, a Dynamik vállalat állja, amely a helyzetének átvilágításáról szóló beszámolót.
munkásszállót 19 lakásos bérházzá építette át.
Az ülés végén Juhász András polgármester megköszönte a
A Csemadok zselízi alapszervezetének a Magyar Ház melletti 43 képviselőknek az év során tanúsított konstruktív hozzáállást, jó
négyzetméteres telek megvásárlási kérvényére reagálva a képviselő- egészséget és kellemes ünnepeket kívánt.
(ik)

Élbolyból a sereghajtók közé, avagy Zselíz gócpont lett
1→

az első országos tesztelés idejéből ismert
helyszíneken: a stadion tornatermében és
a T18-as tornateremben. Míg hét közben
nemcsak zselíziek, hanem a környékbeliek
is részt vettek a tesztelésen, a hétvégi
tesztelést a zselíziek számára tartották fenn,
és ezért viszonylag pontos képet adott a
városi járványhelyzetről. 1071 érdeklődőt
teszteltek, és 28 pozitív eredményt mutattak
ki. Ez 2,6 százalékos pozitivitást jelent, ami
a nyilvánosságra hozott adatok alapján
országos viszonylatban is a legrosszabb
eredmények közé sorolható. A Nyitrai kerület
legrosszabb eredményt produkáló városa
Aranyosmarót volt, ahol 2,75 százalékos volt
a pozitív tesztek aránya. A mi eredményünk
közelít ehhez. Ez azt jelenti, hogy a megye
legfertőzöttebb régiói közé tartozunk, és
valószínűleg országosan is, tehát Zselíz
úgynevezett gócpont lett. Az 1071 fős

minta elég kifejező, hiszen az országos
felméréseket is hasonló népességű csoportok
megszólításával végzik. Mindezt úgy értük el,
hogy november elején 0,34 % volt a zselízi
eredmény, és az ország legbiztonságosabb
települései közé tartoztunk. Három hónap
alatt 7,5-szeresen növeltük a COVID-19
pozitivitásának arányát a lakosság körében.
Hogy ennek mi az oka, az valószínűleg
az egyik legrelevánsabb aktuális kérdés,
bár válaszokat csak feltételezések szintjén
tudunk
megfogalmazni. A
jelenlegi
helyzethez bizonyára az első országos
tesztelés kiváló eredménye utáni hamis
biztonságérzet is hozzájárult, amely az
óvatosság elhagyása miatt a biztonsági
intézkedések gyakori megkerülésével járt, és
időnként extrém tevékenységekbe torkollott.
(Ilzenek lehettek például a nagylétszámú
zárthelyi
szórakozások).
A
járvány
elszabadult, és az érinthetetlenségünk

mítosza pillanatok alatt porba hullott. A
kormánytagok meggondolatlan kijelentései
sem javítottak a helyzeten, hiszen az év vége
felé voltak pillanatok, amikor az intézkedések
feloldásának és szigorításának valószínűsége
azonos volt – ez azonban nem kifogás,
csak megállapítás. Mielőtt még a kormány,
az ellenzék vagy a szakértők szapulásába
kezdünk, ne feledjük egy fontos dolgot. A
zselízi helyzet alakulása megmutatta, hogy
nem vagyunk kiemelkedően tanulékonyak,
hiszen nem tudtunk más hibájából okulni.
Ahogy más régiók, városok, emberek, mi
is azt hittük, hogy a járvány nem ér el
bennünket, hogy minket mindez nem érint.
De érint. Most eldől, vajon legalább átlagosan
értelmesek vagyunk-e, és okulunk-e saját
hibáinkból. A felelőtlen magatartás luxusát
nem engedhetjük magunknak, már így
is túl gyakran játsszák a hangszóróban a
gyászzenét.
Levicky László

HÍRMONDÓ
Városi újság
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Az összeírásban megszerzett információkból
sokatmegtudunkalakásoktulajdoniformájáról
és a közművekre való csatlakozásáról. Az
adatok fontos kiindulópontjai lesznek a
tervezett szennyvízcsatorna-építésnek, az
utak javításának és nem utolsósorban a
területrendezési terv esetleges módosításainak”
– nyilatkozta Mariana Dobrovická, a városi
hivatal vezető népszámlálóbiztosa.
(Bővebben a 4-7. oldalon.)

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró

...a 2021—2027-es időszakra jóváhagyott 18,6 milliárd € mellé továbbra is
rendelkezésre áll a közel 8 milliárd €, ami együtt megközelítheti a 27 milliárd
eurót. Ezenfelül rendelkezésre áll majd mintegy 7,5 milliárd euró az EU
Felújítási Alapjából, illetve a járványhelyzet miatt visszaesést orvosolni igyekvő
EU-s 9,7 milliárd eurós hitelkeret, így az elkövetkező években 43,8 milliárd
eurót használhatunk fel EU-s forrásból az ország fejlesztésére.
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Túl vagyunk az országos tesztelés második
hullámán (annak első fordulóján, azóta
volt még egy), amely a november eleji
első tömeges teszteléshez hasonlóan
üzenetértékű volt. Ezúttal azonban a
számok, legalábbis a hozzáférhetőek,
amelyek megfelelően reprezentatívak,
teljesen más üzenetet hordoznak. Hogy ez
jó vagy rossz, annak eldöntése nem is olyan
egyszerű, ahogy első ránézésre tűnik.
Az országos tesztelés – a jobb elfogadtatás
kedvéért screeningnek nevezve – ezúttal 9
napig tartott. Hét közben a két, korábban is
üzemelő tesztelőpontot vehettük igénybe.
A sportpályán előjegyzés nélkül, sorban
állás után, a tisztítóudvarban berendezett
mintavételi ponton a korona.gov.sk
honlapon történő regisztráció után
lehetett bejutni a tesztelésre. Emellett az
önkormányzat január 23-án és 24-én két
további mintavételi pontot biztosított
→2

A két hétvégi zselízi tesztelés is bebizonyította, hogy a gócpontokban törénő intenzív szűrés
jó eszköze a járvány visszaszorításának. Január utolsó előtti hétvégéjén 2,6 %-os pozitivitási
arányt, egy héttel később 1,3 %-os arány mértek a tesztelés során.
(foto: ik)

Megváltoztatták a pályázat elutasításáról szóló döntést

Újabb lépés a csatornahálózat-bővítés felé
A
város
hosszú
éveken
keresztül
próbálkozott pénzügyi támogatást szerezni
a csatorna-hálózat teljes kiépítésére, legutóbb
2016-ban nyújtott be ilyen célú pályázatot. A
környezetvédelmi minisztérium akkor arról
döntött, hogy a zselízi pályázat nem kaphat
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást.
Ezt 2016. március 2-án kelt levelében azzal
indokolta, hogy a 2015. július 3-án kihirdetett
pályázati kiírásban meghatározott célokra – a
csatornahálózat-, víztisztítók és vízvezetékek

építésére – nincs elegendő támogatási forrás.
A zselízi pályázatot az ún. tartalékprojektek
közé sorolták, amelyek a szükséges
pénzforrások rendelkezésre állása esetén
kaphatják meg a kért támogatást.
Valószínűleg a kormányváltás hozta meg
a projektekkel vagy a források elosztásával
kapcsolatos szemléletváltást is, hiszen tavaly
augusztusban a minisztérium arról értesítette
Zselíz város vezetését, hogy megnyitotta a
2016-os határozatának felülvizsgálatát. A

várost felszólította, hogy ismételten terjessze
elő a kérvény összes kötelező mellékletét.
Miután a város eleget tett ennek a
kötelezettségének, és bizonyította, hogy képes
a pályázat társfinanszírozását felvállalni, a
minisztérium határozatot adott korábbi,
elutasító döntésének megváltoztatásáról.
Ennek értelmében a jóváhagyott támogatás
összege 7 612 442,29 euró, a pályázat jogosult
kiadásainak összege pedig 8 013 097,15
euró.
(šh)

